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§ 1 Úvodné ustanovenia 
1. Slovenská debatná liga a mimo ligové podujatia organizované 

Slovenskou debatnou asociáciou sa riadia týmito pravidlami, 
ďalej pravidlami, na ktoré tieto pravidlá odkazujú, a ďalšími 
rozhodnutiami   SDA. 

2. Slovenská debatná liga (ďalej “SDL”) je celoročná postupová 
debatná súťaž. Každý jej ročník sa skladá z regionálnych turnajov 
a Finále Slovenskej debatnej ligy (ďalej “FSDL”). 

3. V SDL môžu debatovať členky a členovia SDA, ktorí sú žiakmi alebo 
žiačkami strednej školy alebo stupňa osemročného gymnázia 
zodpovedajúceho minimálne prvému ročníku strednej školy. Ako 
rozhodca, rozhodkyňa, pozorovateľ alebo  pozorovateľka sa SDL 
môže zúčastniť ktokoľvek so súhlasom SDA. 

4. V SDL sa používa pozmenený debatný formát Karla Poppera, ktorého 
náležitosti upravujú samostatné pravidlá. 

5. Dĺžka prípravného času pri debatách na improvizované tézy je 60 
minút. Prípravu na debaty a náležitosti téz upravujú samostatné 
pravidlá. 

6. Na každom turnaji SDL vykonáva metodický dozor hlavný  rozhodca,  
hlavná  rozhodkyňa SDL (ďalej „HR“) alebo rozhodca alebo 
rozhodkyňa s poverením HR.  HR o prípadnom poverení ohľadom 
metodického dozoru informuje organizátora alebo organizátorku 
najneskôr 3 dni pred turnajom. 

7. Párovanie tímov na turnaji, spolu so sčítavaním a kontrolou 
výsledkov debát, vykonáva osoba poverená HR. HR takejto osobe 
zabezpečí aktuálnu a funkčnú párovaciu tabuľku a počítač na 
párovanie. 

 

§ 2 Tímy 
1. Tím na regionálny turnaj môže vyslať ktorýkoľvek registrovaný 

debatný klub. Výsledky z turnaja sa pre účely postupu na FSDL a 
oceňovania najlepších tímov z klubov registrovaných v danom 
regióne zbierajú. 

2. HR eviduje zoznam tímov, ktoré sa za daný klub zúčastnia 
regionálnych turnajov, a zoznam členov a členiek každého tímu. 

3. Bývalí členovia a členky národného tímu, ktorí reprezentovali SR 
na Majstrovstvách sveta v debatovaní, môžu v jednom tíme 
debatovať iba v prípade, ak sú školy, ktoré navštevujú v tom istom 
regióne.  

4. Zloženie tímu sa môže na rôznych regionálnych turnajoch líšiť. Na 
svojom druhom regionálnom turnaji  musí  byť  v  tíme  aspoň  
jeden z riadnych členov a členiek tímu  z jeho predchádzajúceho 
regionálneho turnaja. Podobne aj pre ďalšie regionálne turnaje 
platí, že v tíme musí byť aspoň jeden člen alebo členka z 
predchádzajúcich turnajov v ročníku.1 

5. Na turnaj sa registrujú trojčlenné tímy. 
6. Dvojčlenný tím môže výnimočne debatovať jedine za nasledujúcich 

 
1 Príklad: Anna, Bella a Cyril debatovali na 1. turnaji pod menom BB1. Na ďalší turnaj ani Anna, 
ani Bella nemôžu prísť. Ak sa má BB1 ďalšieho turnaja zúčastniť, musí v ňom byť Cyril. 



 

podmienok: 
6.1. Ide o nepredvídaný prípad choroby alebo nepredvídaný vážny 

osobný dôvod, 
6.2. ide o regionálny turnaj alebo základné kolá FSDL, 
6.3. výnimku udelila osoba zodpovedná za metodický dozor, 
6.4. ide o jednu alebo dve debaty na turnaji, 
6.5. neprítomného rečníka alebo rečníčku zastúpi iný člen alebo 

členka tímu, ktorej sa do rečníckeho poradia počíta vyšší z 
počtu udelených rečníckych bodov, 

6.6. neprítomnému rečníkovi alebo rečníčke sa započíta priemerný 
počet bodov, 

6.7. prípadná výhra tímu sa započítava pre účely párovania, ale 
nepočíta sa pre účely tímového poradia alebo postupu na 
FSDL. 

7. Tím sa môže počas debatnej sezóny premenovať iba so súhlasom 
HR. 

 

§ 3 Rozhodcovia a rozhodkyne 
1. O priradení rozhodcov a rozhodkýň do debát rozhoduje  osoba  

vykonávajúca  metodický dozor. 
2. Pri priradení rozhodcov a rozhodkýň do debát sa prihliada na 

dôležitosť debaty, pričom prioritu majú debaty, ktorých výsledok 
pravdepodobne rozhoduje o postupe do ďalšieho štádia SDL. 
Ďalej sa prihliada na rozmanitosť a vyváženosť rozhodcovských 
panelov  z hľadiska   stupňov   akreditácie,  klubových   
príslušností a ďalších vlastností rozhodcov a rozhodkýň. 

3. Optimálne rozhodujú debatu traja rozhodcovia alebo rozhodkyne s 
hlasom. Debaty vo vyraďovacích kolách finálového turnaja 
rozhodujú troj- alebo päťčlenné rozhodcovské panely. Finálovú 
debatu rozhoduje päť- alebo sedemčlenný panel. 

4. Ak rozhoduje debatu jeden rozhodca alebo rozhodkyňa, má tri 
hlasy. Môže ich rozdeliť   v pomere 2:1 v odôvodnených prípadoch. 
Rečnícke body, ktoré udelí, sa vynásobia troma. 

5. V prípade nedostatku rozhodcov a rozhodkýň s akreditáciou určitého 
stupňa, môže osoba poverená metodickým dozorom na turnaji do 
debát doplniť panely  rozhodcami alebo rozhodkyňami s nižším stupňom 
akreditácie. 

6. Ak rozhodujú debatu dvaja rozhodcovia alebo rozhodkyne, je 
jednoznačne určené, kto   z nich má dva hlasy. Nemôže rozdeliť 
svoje hlasy. Rečnícke body, ktoré udelí, sa vynásobia dvoma. 

7. Rozhodcovia a rozhodkyne výsledok debaty zaznamenáva v zápise, 
ktorého podobu určia pravidlá debatného formátu. Zároveň, ak si to 
vyžaduje priebeh turnaja, zaznamenávajú výsledok v krátkom 
zápise, ktorý doručia osobe zodpovednej za párovanie bez 
zbytočného odkladu. 

8. Rozhodcovia a rozhodkyne pred svojím priradením do debát prvého 
kola turnaja upovedomia osobu vykonávajúcu metodický dozor o 
tímoch, ktorým nemôžu  rozhodovať, ako aj o tímoch, ku ktorým by 
jeho alebo jej priradenie mohlo byť sporné.  

9. Rozhodcovia a rozhodkyne nemôžu rozhodovať tímu: 
9.1. Ktorého člena alebo členku niekedy pripravovali na ligový 

turnaj alebo na majstrovstvá sveta v debatovaní, 



 

9.2. ktorého člen alebo členka je z klubu, na ktorého činnosti sa 
podieľajú, 

9.3. ktorého člen alebo členka s nimi boli v súťažnom debatnom 
tíme,  

9.4. s ktorého členom alebo členkou majú príbuzenský vzťah, 
9.5. s ktorého členom alebo členkou mali alebo majú partnerský 

vzťah. 

10. HR alebo osoba vykonávajúca metodický dozor zváži, či môže 
rozhodca alebo rozhodkyňa rozhodovať tímu: 
10.1. Ktorého člen alebo členka pochádza z klubu, na ktorého 

činnosti sa podieľal alebo podieľala v minulosti, 
10.2. voči ktorému môže byť spochybnená jeho alebo jej 

nestrannosť na základe osobného dôvodu, podnetu člena alebo 
členky tímu, vedúceho alebo vedúcej klubu, 

10.3. ktorého člen alebo členka je v príbuzenskom vzťahu s jeho 
alebo jej partnerom alebo partnerkou. 

11. Skutočnosť, že si priradenie rozhodcu alebo rozhodkyne do debaty 
želá alebo neželá člen či členka tímu, vedúci alebo vedúca klubu, 
samotný rozhodca alebo rozhodkyňa, bez presvedčivého 
zdôvodnenia na základe týchto pravidiel, nie je dostatočným 
dôvodom proti danému priradeniu. 

12. Rozhodcovia a rozhodkyne majú nárok na informáciu o tom, ktorým 
tímom nemôžu rozhodovať. 

 

§ 4 Regionálne turnaje 
1. Každé centrum debatných klubov za bežných okolností 

organizuje tri regionálne turnaje v jednom ročníku SDL. 
2. Za bežných okolností sú termíny: 

2.1. Prvých regionálnych turnajov v januári alebo februári, 
2.2. druhých regionálnych turnajov vo februári alebo marci 
2.3. tretích regionálnych turnajov v marci alebo apríli. 

3. Termíny regionálnych turnajov sa stanovia tak, aby sa v jednom 
termíne nekonali viac ako dva turnaje, aby sa regionálne turnaje 
nekonali v jednom termíne s inými  dôležitými podujatiami a s 
ohľadom na potreby regiónu. Orgány SDA medzi sebou koordinujú 
termíny podujatí. 

4. Regionálny turnaj organizujú regionálne tímy alebo osoba 
menovaná v súlade s predpismi SDA. 

5. Úlohou ľudí v regionálnom tíme je: 
5.1. Poskytnúť registračný  formulár  na  turnaj  hlavnému  

rozhodcovi  alebo  rozhodkyni a výkonnej rade, 
5.2. do registračného formulára pre debatérov a debatérky zahrnúť 

názov debatného tímu aj debatného klubu, 
5.3. do registračného formulára pre rozhodcov a rozhodkyne 

zahrnúť:  
5.3.1. Názov debatného klubu, 
5.3.2. rozhodcovské bloky, 
5.3.3. stupeň akreditácie, 
5.3.4. dostupnosť počas jednotlivých kôl. 

5.4. aspoň  7  dní  pred  turnajom  informovať  hlavného  rozhodcu  
alebo  rozhodkyňu o očakávanom počte tímov na turnaji, 



 

5.5. najneskôr 2 dni pred turnajom poslať osobe zodpovednej za 
párovanie zoznam debatérov a debatérok s názvami debatných 
tímov, 

5.6. zabezpečiť jedáleň alebo iný vhodný spoločný priestor pre 
debatérov, debatérky, rozhodcov a rozhodkyne, 

5.7. zabezpečiť nástenku  s programom  turnaja, týmito 
pravidlami, pravidlami téz a debatného formátu a pokynmi 
ohľadom podávania sťažností a podnetov, 

5.8. zabezpečiť samostatnú miestnosť pre párovanie, 

5.9. môže zabezpečiť rozhodcovskú miestnosť, ktorá je umiestnená 
blízko spoločných priestorov, 

5.10. zabezpečiť vypísanie diplomov pre ocenené tímy, rečníkov a 
rečníčky, 

5.11. zabezpečiť doručenie rozhodcovských zápisov do kancelárie 
SDA. 

6. Regionálny turnaj sa skladá z dvoch kôl debát na pripravovanú 
tézu a dvoch kôl na nepripravené tézy. 

7. Regionálne tímy môžu obmedziť počet tímov, ktoré kluby vysielajú 
na turnaj. 

 

§ 5 Finále Slovenskej debatnej ligy 
1. FSDL sa zúčastňuje 20 tímov. 
2. Organizátora alebo organizátorku FSDL určí výkonná rada. 
3. FSDL sa koná v máji v termíne, ktorý sa neprekrýva s maturitnými 

skúškami debatérov a debatérok. 
4. FSDL sa skladá z debát na aspoň jednu pripravovanú tézu a debát 

na improvizované tézy. 
5. FSDL sa skladá zo základných a vyraďovacích kôl. 

5.1. Počet kôl základnej časti určí výkonná rada. 
5.2. Zo základnej časti postupujú tímy do štvrťfinálového kola. 

 

§ 6 Postup na Finále Slovenskej debatnej ligy 
1. Tím na FSDL musí obsahovať aspoň dvoch členov alebo členky, ktoré 

za tento tím debatovali na aspoň dvoch regionálnych turnajoch v 
danom ročníku SDL v roli člena alebo členky tímu aspoň dve kolá. 

2. FSDL sa ale môže zúčastniť iba debatér alebo debatérka, ktorá má za 
svoj tím aspoň dve účasti na regionálnych turnajoch daného ročníka 
SDL. Výnimku z tohto pravidla udeľuje v odôvodnených prípadoch hlavný 
rozhodca alebo rozhodkyňa. 

3. FSDL sa môže zúčastniť iba debatér alebo debatérka s aspoň dvoma 
účasťami na regionálnych turnajoch v danom ročníku SDL. 

4. Postupový kľúč, ktorý určuje, koľko tímov z ktorého regiónu sa môže 
zúčastniť FSDL, vypočíta hlavný rozhodca alebo rozhodkyňa metódou 
najväčšieho zostatku: 
4.1. Najprv pridelí každému regiónu počet tímov, ktorý zodpovedá podielu  

súčtu  účastí tímov na regionálnych turnajoch kvótou zaokrúhlenému 
nadol. 

4.2. Kvóta sa vypočíta ako podiel medzi počtom účastní všetkých 
tímov a počtom tímov na FSDL. 

4.3. Ak sa takto nerozdelia všetky miesta na FSDL, zvyšné miesto dostane 
región s najväčším  zostatkom  po delení, prípadne dostanú dve 
zvyšné miesta dva regióny   s najväčším zostatkom. 



 

4.4. Pre účely tohto pravidla sa za účasť považuje, ak tím debatoval vo 
väčšine kôl na danom turnaji.2 

5. Na FSDL môžu postúpiť len tímy, ktoré sa zúčastnili aspoň N-1 turnajov vo 
svojom regióne v danej sezóne, pričom N-1 značí počet regionálnych  
turnajov  v danom  regióne v danej sezóne znížený o jeden. 

6. Na FSDL postupujú tímy na základe postupového  poradia.  Tímy  
postupujú  od najlepšie postaveného nižšie, kým sa nenaplnia všetky 
miesta, ktoré boli regiónu na základe postupového kľúča pridelené. 

7. Postupové poradie tímov v regióne sa zostaví sčítaním N-1 výsledkov 
každého tímu (výhier, rozhodcovských hlasov, rečníckych bodov na 
turnaji) v regióne. Tímu, ktorý sa zúčastnil všetkých regionálnych 
turnajov, sa započíta N-1 jeho najsilnejších výsledkov. 

8. V prípade, že sa niektorý z postupujúcich tímov nemôže zúčastniť FSDL, je 
nahradený prvým nepostupujúcim tímom v poradí zo svojho regiónu. 

9. Výkonná rada môže na FSDL pozvať ďalšie súťažiace stredoškolské tímy 
na základe ich účasti v iných aktivitách a projektoch SDA, ako aj tímy zo 
zahraničia. 
9.1. Počet takýchto pozvaných tímov nesmie prekročiť pätinu tímov na 

FSDL. 
9.2. Pozvané tímy neobsadzujú miesta tímov postupujúcich z 

regionálnych turnajov, ani nijak inak neovplyvňujú výpočet 
postupového kľúča. 

9.3. V prípade, že sa FSDL zúčastní nepárny počet pozvaných tímov, 
navýši sa počet tímov postupujúcich z regionálnych turnajov o 
jeden. 

 

§ 7 Poradia tímov a rečníkov a rečníčok na turnaji 
1. Na každom turnaji osoba poverená párovaním zostavuje tímové a 

rečnícke poradie. 
2. Pri zostavení tímového poradia sa zohľadňujú kritéria v tomto poradí: 

2.1. Počet vyhraných debát, 
2.2. počet rozhodcovských hlasov, 
2.3. počet rečníckych bodov. 

3. Pokiaľ sú výsledky dvoch alebo viacerých tímov aj po zohľadnení 
všetkých vyššie uvedených kritérií totožné, tímy sa umiestnia na tom 
istom (delenom) mieste. Nasledujúca pozícia v poradí je posunutá o 
počet remizujúcich tímov.3 

4. Pre účely párovania sa v prípade remízy určí jednoznačné poradie: 
4.1. Odčítaním najlepšieho a najhoršieho súčtu tímu rečníckych 

bodov na danom turnaji, 
4.2. na základe  výsledku  vzájomnej  debaty  na  danom  turnaji,  ak  

pretrváva  rovnosť v súčte rečníckych bodov, 
4.3. žrebom, ak vzájomná debata neprebehla. 

5. Rečnícke poradie sa zostavuje podľa počtu rečníckych bodov, 
do úvahy sa neberú body získané za záverečné reči. 

6. Ak má viac rečníkov alebo rečníčok rovnaký počet bodov, získajú 
remízové miesta. Nasledujúca pozícia v poradí je posunutá o počet 
remízových rečníkov alebo rečníčok. 

 
2 Príklad: V jednom regióne sa zúčastnilo prvého turnaja 30 tímov, druhého turnaja 25 tímov, tretieho 
turnaja 24 tímov, táto hodnota je 30+25+24+=79. 

3 Príklad: V prípade remízy na 3. mieste medzi dvoma tímami tímy spoločne získajú 3. miesto. 
Nasledujúce miesto v poradí je zväčšené o počet remizujúcich tímov: 3. miesto + 2 tímy = 5. 
miesto. 4. miesto neudelíme. 



 

7. Na regionálnych turnajoch sa samostatne oceňuje 5 tímov s 
najlepšími výsledkami. 

8. Na FSDL sa samostatne oceňujú tímy, ktoré postúpili do 
vyraďovacích kôl. 

9. Na turnajoch SDL sa oceňuje 10 rečníkov alebo rečníčok s najlepším 
výsledkom. 

 

§ 8 Párovanie tímov na regionálnych turnajoch a v 
základných kolách FSDL 

1. Párovanie prvého kola sa určuje žrebom. 
2. Po jednotlivých kolách sa stanoví poradie tímov podľa výsledkov 

za predchádzajúce kolá. 
3. Pri párovaní sa postupuje od tímov s najlepším výsledkom nižšie. 
4. Pri párovaní tímov po prvom kole sa uplatňujú pravidlá v 

nasledujúcom poradí: 
4.1. Každý debatný tím musí v turnaji zastávať jedenkrát súhlasnú 

pozíciu a jedenkrát nesúhlasnú pozíciu na pripravovanú tézu 
a jedenkrát súhlasnú pozíciu a jedenkrát nesúhlasnú pozíciu 
na improvizované tézy. 

4.2. V priebehu turnaja nesmú proti sebe debatovať tímy, ktoré v 
predchádzajúcich kolách proti sebe už raz debatovali. 

4.3. Tímy s rovnakým počtom výhier tvoria jeden kôš. Tímy sa 
párujú v rámci koša, od vzájomne najviac vzdialených k tímom 
v strede koša. 

Ak v koši nie je zhodný počet tímov, ktoré v ďalšom kole môžu 
zastávať súhlasnú a nesúhlasnú pozíciu, z ďalšieho koša sa 
presunie potrebný počet tímov s najlepším výsledkom, ktoré 
môžu zastávať  potrebnú  pozíciu. Presunuté  tímy  sa do poradia 
zaradia na základe kritérií nasledujúcich po počte výhier. 

5. Ak je na turnaji nepárny počet tímov, každé kolo musí jeden tím stáť. 
5.1. Počas turnaja nesmie stáť ten istý tím viac ako jedenkrát. 
5.2. Za státie na turnaji sa danému tímu za kolo, v ktorom stojí, 

pripíše do výsledkov výhra, tri rozhodcovské hlasy a priemer 
počtu rečníckych bodov, ktoré daný tím získal za 
predchádzajúce kolá. V celkových výsledkoch sa za debatu, v 
ktorej tím stál, pripíše priemer rečníckych bodov za všetky 
debaty, rovnako aj jednotlivým rečníkom a rečníčkam v danom 
tíme. 

 

§ 9 Párovanie tímov vo vyraďovacích kolách FSDL 
1. Do štvrťfinálového kola postupuje osem tímov, ktoré podľa 

výsledkov v základných kolách dosiahli najlepší výsledok, pričom 
poradie tímov sa určí rovnakým spôsobom ako v základných 
kolách. 

2. V štvrťfinále debatujú 1. tím s 8. tímom v poradí, 2. tím a 7. tím v 
poradí, 3. tím so 6. tímom v poradí a 4. tím proti 5. tímu v poradí a to 
aj napriek tomu, že  v priebehu turnaja sa už spolu stretli. 

3. V semifinále debatuje víťazný tím debaty medzi 1. a 8. tímom s 
víťazným tímom debaty medzi 4. a 5. tímom a víťazný tím debaty 
medzi 2. a 7.  tímom  s víťazným tímom debaty medzi 3. a 6. tímom. 

4. Do finálovej debaty postupujú víťazné tímy semifinálových debát. 



 

5. Ak niektorý tím nemôže postúpiť do ďalšieho vyraďovacieho kola, 
namiesto neho postupuje tím s najlepším výsledkom zo základných 
kôl. 

6. Pozícia (súhlasná alebo nesúhlasná) pre dvojice tímov vo 
vyraďovacích kolách sa určí: 
6.1. Podľa predchádzajúcej vzájomnej debaty na turnaji,  pričom 

tímy zastávajú opačné pozície, 
6.2. žrebom, ak tímy v priebehu turnaja proti sebe nedebatovali. 

 

§ 10 Výsledky SDL 
1. Výsledková listina turnaja obsahuje najmä: 

1.1. Tézu, párovanie tímov, priradenie rozhodcov a rozhodkýň a 
výsledky  debát, vrátane rečníckych bodov každého kola turnaja, 

1.2. tímové poradie, 
1.3. rečnícke poradie. 

2. Výsledkovú listinu turnaja zasiela osoba vykonávajúca párovanie 
hlavnému rozhodcovi alebo rozhodkyni v deň skončenia turnaja. 
Hlavný rozhodca alebo rozhodkyňa listinu skontroluje a najneskôr 
týždeň po skončení turnaja ju zašle klubom, ktoré sa zúčastnili 
turnaja a na adresu sda@sda.sk. 

3. Po skončení druhých regionálnych turnajov SDL zhotoví hlavný 
rozhodca alebo rozhodkyňa priebežné výsledkové listiny. 
Obsahujú výsledok každého tímu z každého turnaja. Zašle ich 
stredoškolským debatným klubom a na adresu sda@sda.sk. 

4. Po skončení všetkých regionálnych turnajov SDL zhotoví hlavný 
rozhodca alebo rozhodkyňa postupovú výsledkovú listinu. 
Obsahuje výsledok každého tímu z každého turnaja, hodnoty 
postupového kľúča a poradie tímov s možnosťou postúpiť na 
FSDL. Zašle ju najneskôr týždeň po skončení posledného 
regionálneho turnaja stredoškolským debatným klubom a na 
adresu sda@sda.sk. 

5. Na chyby vo výsledkových listinách posledných regionálnych 
turnajov môžu kluby upozorniť do týždňa po ich zverejnení. Na 
chyby vo výsledkových listinách ostatných turnajov môžu kluby 
upozorniť do dvoch týždňov po ich zaslaní. Opravy v listinách 
vykoná hlavný rozhodca alebo rozhodkyňa po náležitej kontrole. 

6. Pre pridanie nových údajov do postupovej alebo priebežnej listiny 
je smerodajný hárok s poradím tímov. Postupová listina sa 
zostavuje z poslednej priebežnej listiny a výsledkovej listiny 
posledných turnajov. 

7. Zverejneniu postupovej listiny predchádza jej zaslanie klubom. 
Kluby môžu do týždňa od zaslania postupovej  listiny  upozorniť  na  
chyby  v nej,  ak sa nenachádzajú už  v priebežnej listine. Na chyby 
v priebežných listinách môžu kluby upozorniť do dvoch týždňov po 
ich zaslaní. 

8. Rozhodcovské zápisy sa skladujú v kancelárii SDA po dobu trvania 
daného ročníka SDL. 

 

§ 11 Dodržiavanie pravidiel 
1. Dohľad nad dodržiavaním  pravidiel SDL a pravidiel debatného 

formátu, ich výklad a kroky nutné k nastoleniu riadneho stavu 
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vykonáva HR v priebehu celej sezóny, pričom na konkrétnych 
podujatiach môže byť zastúpený alebo zastúpená osobou 
vykonávajúcou metodický dozor.  

2. HR alebo osoba vykonávajúca metodický dozor informuje o 
rozhodnutiach v súvislosti s nedodržaním pravidiel SDL dotknuté 
tímy a kluby bez zbytočného odkladu. 

3. HR a osoba vykonávajúca metodický dozor na turnaji vedú 
evidenciu svojich rozhodnutí o dodržiavaní pravidiel SDL a 
debatného formátu a informovaní o nich. Osoba vykonávajúca 
metodický dozor ju bez zbytočného odkladu sprístupní hlavnému 
rozhodcovi. Rovnako je táto evidencia sprístupnená aj  výkonnej 
rade. 

4. Dotknuté tímy, kluby, alebo orgány SDA sa môžu voči rozhodnutiu 
o dodržiavaní pravidiel SDL počas turnaja odvolať do troch dní od 
skončenia turnaja k hlavnému rozhodcovi alebo rozhodkyni. 

5. Dotknuté tímy alebo kluby sa môžu voči ďalším rozhodnutiam 
hlavného rozhodcu alebo rozhodkyne alebo osoby 
vykonávajúcej metodický dozor odvolať do týždňa od svojho 
informovania k výkonnej rade. 

6. Ak hlavný rozhodca alebo rozhodkyňa do troch kalendárnych dní 
od doručenia odvolania nevykoná náležité zmeny alebo ak 
dotknutý tím alebo klub nesúhlasí s jeho alebo jej rozhodnutím, 
môže sa do týždňa dovolať k výkonnej rade, ktorá príjme 
konečné rozhodnutie v danej v 


