
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED VÄITLEMISES 
REGLEMENT 
Muudetud 02.02.2016, 07.09.2015, 19.08.2015. 
 
Üldreeglid 
 

1. Eesti meistrivõistlusi (edasipidi EM) väitlemises korraldab Eesti Väitlusseltsi alla kuuluv 
Eesti ülikoolide väitlusklubisid koondav koda.  

2. EMi etappe korraldavad klubid valitakse iga õppeaasta alguses klubide juhatuste kojas. 
3. EM koosneb kahest etapist. 
4. EM toimuvad Briti Parlamentaarses väitlusformaadis vastavalt Briti Parlamentaarse 

väitlusformaadi reeglitele, mis on avalikustatud Eesti Väitlusseltsi kodulehel. 
5. EMi peakohtunike meeskonna valivad turniiri korraldajad, meeskonna kinnitab 

ülikooliväitlusklubide juhatuste kogu. 
6. Meistrivõistlustel väideldavad teemad valib peakohtunike meeskond. 
7. EMi etapi toimumise kohta käiv info avaldatakse Eesti Väitlusseltsi kodulehel vähemalt 1 

kuu enne etappi. 
8. Etapi tulemused avalikustavad etapi korraldajad etapile järgneva nädala jooksul. 

 
Etappide reeglid 
 

9. EMi I etapil toimub 5 eelvooru, mille järel pääsevad 8 parimat võistkonda poolfinaali. 
Kummastki poolfinaalist pääseb finaali kaks paremat võistkonda. 

10. Ettevalmistusajal ei ole väitlejatel lubatud kaasust ette valmistades kasutada kõrvaliste 
isikute abi. Samuti ei ole lubatud teemakohase materjali otsimiseks kasutada 
elektroonilisi vahendeid. Teema tõlgendamist puudutavates küsimustes tuleb pöörduda 
etapi peakohtuniku poole. 

11. (kustutatud 07.09.2015) 
12. Kõik võistkonnad peavad eelvoorude jooksul saama väidelda igat positsiooni vähemalt 

ühe korra. 
13. Olukorras, kus osalevate võistkondade arv ei jagu neljaga, peavad turniiri korraldajad 

tagama dummy (swing) tiimi(de) võimaluse. Dummy tiimi arvestatakse tab’s tavalise 
võistkonnana, kuid dummy tiim ei saa pääseda finaalvoorudesse. 

14. EMi etapi V voor on kinnine voor, mis tähendab, et kohtunik ei avalda oma otsust ega 
anna tagasisidet enne, kui poolfinaalidesse pääsejad on välja kuulutatud. 

15. Võistkond peab kahe etapi vältel koosnema samadest inimestest. Kui üks meeskonnaliige 
vahetub, on võistkonnal õigus väidelda, kuid neil ei ole võimalik edasi saada 
finaalvoorudesse. 

16. Võistkonna liikmel on õigus iron-man’ida (väitluses väitleb vaid üks võistkonnaliige 
tehes mõlemad kõned) juhul, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuvat põhjust hindab 



turniiri peakohtunike meeskond. Finaalvoorudesse pääsemise eeldus on, et võistkonna 
mõlemad liikmed osalevad koos turniiri enamus voorudes. 

17. Võistkonna nimi peab jääma sündsuse piiridesse. Kahtluse korral langetab otsuse turniiri 
peakohtunike meeskond. 

 
Finaalvoorud 
 

18. EM I etapil pääsevad poolfinaalidesse 8 parimat võistkonda. Kummastki poolfinaalist 
pääseb finaali kaks paremat võistkonda. 

19. Eesti meistrid ning EM lõppjärjestus selgitatakse II etapil toimuvate finaalvoorude kaudu. 
20. II etapi finaalvoorudesse jõuavad kahe etapi arvestuses enim meeskonna punkte kogunud 

8 võistkonda. Punktide all peetakse silmas igast väitlusest vastavalt oma kohale saadud 
punkte (3, 2 või 1). I etapi võitnud võistkond saab nendele punktidele lisaks 4 punkti ning 
finaali pääsenud võistkonnad 2 punkti. 

21. Nii I kui ka II etapi finaalvoorudesse pääsevad eelnevat arvestades 8 parimat võistkonda, 
kes otsustatakse meeskonna- ja kõnelejapunktide alusel. Kui antud kriteeriumid ei ole 
otsuste langetamiseks piisavad, lähtub turniiridirektor EUDCi ja WUDCi praktikatest. 

22. Mõlemal etapil toimuvates finaalvoorudes pannakse võistkonnad poolfinaalides kokku 
järgmisel põhimõttel: poolfinaalis 1 väitlevad 1., 4., 5., ning 8. edasi saanud võistkonnad; 
poolfinaalis 2 väitlevad 2., 3., 6., ja 7. edasi saanud võistkonnad.  

23. Finaalvoorude positsioonid loositakse. Pimesi positsiooni tähistava valiku tegemine käib 
eelvoorude edetabeli järjekorras kõrgemast madalamale. 

 
Eesti meistrivõistluste lõpptulemused 
 

24. Kõnelejate edetabel koostatakse kõneleja iga vooru kõnelejapunktide liitmise teel. 
25. Eesti meistrid selgitatakse ka algajate arvestuses. Algajaks väitlejaks loetakse väitlejat, 

kellel on BP formaadi väitluskogemust esimese etapi alguseks alla 1 aasta ning kes ei ole 
rahvusvahelisel BP turniiril finaalvoorudesse pääsenud. (muudetud 19.08.2015) 

 
Kohtunikutöö 
 

26. Igal institutsioonil lasub kohustus tuua turniirile vähemalt üks kohtunik. Kui 
institutsiooni esindab rohkem kui üks võistkond, kehtib n-1 reegel. N-1 reegli kohaselt 
tuleb institutsioonil tuua turniirile ühe võrra vähem kohtunikke, kui on nende 
institutsiooni turniiril esindavaid võistkondi. Antud reegli osas võivad turniirikorraldajad 
koostöös Väitlusseltsi esindajaga teha erandeid. 
(lisatud 02.02.2016) 



27. Kohtunik annab turniirile registreerudes teada, millistele võistkondadele ta ei saa 
kohtunikuks olla (nt tema enda treenitavad võistkonnad; võistkonnad, kus väitlevad ta 
sõbrad/sugulased jne). 

28. Kohtunik jagab väitlejatele kohtuniku tagasiside lehed. 
29. Kohtunik lähtub otsuse tegemisel toimunud väitlusest jättes kõrvale isiklikud, soolised, 

etnilised, rassilised, ealised jms eelistused väitlejate osas. Nimetatud eelistustest 
lähtumine on aluseks apellatsioonile ja võib viia kohtuniku kõrvaldamiseni turniirilt. 

30. Kohtunikepaneel teeb ühise otsuse pärast arutelu. Arutelu juhib kohtunikepaneeli juht. 
Kui ajakavas märgitud aja jooksul ei ole kohtunikepaneel jõudnud konsensulikule 
otsusele, viib paneelijuht läbi hääletuse. 

31. Kohtunike paneeli juht täidab ära kohtunikulehe ning viib selle turniiridirektorile enne 
tagasiside andmist. 

32. Pärast kohtunikulehe ära viimist ütleb kohtunikepaneeli juht võistkondadele otsuse ning 
põhjendab seda ajakavas ette nähtud aja jooksul. Kohtunikud peavad olema valmis oma 
otsuseid põhjendama ka hiljem turniiri jooksul, kui väitlejad seda küsivad. 

 
Apellatsioonid 
 

33. Meistrivõistluste kohta käivaid apellatsioone lahendab EVSi tegevjuht koostöös 
kõrgkooliväitluse juhiga. Etapisiseseid apellatsioone lahendab etapi peakohtunik. 

34. Sisulised apellatsioonid tuleb esita enne järgmise vooru algust turniiri peakohtunikule. 
35. Tehniline apellatsioon (vale punktiarvestus, viga turniiri süsteemis vms) tuleb esimesel 

võimalusel esitada suuliselt turniiridirektorile, kes teeb võimaluste piires kõik ette tulnud 
vea korrigeerimiseks. 

 
Turniirikorraldus 
 

36. Turniiri korraldajad on turniiri avamisel kohustatud kõiki turniiril osalejaid viima kurssi 
turniiri reeglitega ja turniiri toimumispaiga sisekorraeeskirjadega 

37. Turniiri avamisel viibimine on kohustuslik kõikidele osalejatele. 
38. Kõik osalejad kasutavad turniiri toimumispaika ja selle sisustust heaperemehelikult. 

Turniiri toimumispaiga ja/või selle inventari süülise kahjustamise korral on Eesti 
Väitlusseltsil õigus kahju selle tekitajalt või tema vanematelt sisse nõuda. 

39. Kõikides käesolevas reglemendis reguleerimata küsimustes (sh alkoholi-jm küsimused) 
lähtume Eesti seadusandlusest. Seaduse vastu eksimine tähendab automaatselt ka 
korraldusreeglite vastu eksimist. 

40. Korraldusreeglite rikkumise korral on turniiri korraldajatel õigus rikkuja turniirilt 
kõrvaldada. 

41. Turniiri korraldajad tagavad nõuetekohaselt komplekteeritud esmaabikarbi olemasolu 
kõikide EM etappidel. 



42. Turniiri korraldaja viib end kurssi koolimaja evakuatsiooniplaaniga ning hoolitseb selle 
eest, et tulekahju vms kriisiolukorra puhul on võimalik kõik majasviibijad ohutult 
hoonest välja viia. 


