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o Väitlus toimub KK-formaadis. Ühes väitluses väitlevad kaks kolmeliikmelist võistkonda. 
Formaadireeglid leiad Väitlusseltsi kodulehelt. 

o Väidelda saavad kesk- ja põhikoolides õppivad väitlejad. 

o Iga inimene (väitleja või kohtunik) peab olema väitluse ajal üksi ruumis (ei tohi olla ema-isa, õde-
venda jne), eraldi seadme taga. Võistkonnaliikmed ühes seadmes ja ühes ruumis olla ei tohi, seda 
ka olukorras, kus võistkonnaliige elab sinuga samas kohas. #püsikodus 

o Kõik väitlejad peavad olema videos nähtavad. Soovituslik on kasutada arvutit, kuid väidelda on 
võimalik ka telefonist või tahvelarvutist. 

o Väitlejad kasutavad keskkonnas oma päris nime. 

o Väitlejad ja kohtunik on väitluseks valmis 15 minutit enne väitluse algust, et kontrollida, et kõiki on 
võimalik kuulda ja näha ning tehnilisi probleeme ei ilmne. 

o Enne väitlust kontrollib väitluses osaleja, et tal oleks stabiilne internetiühendus, töökorras tehnika 
ning lärmivaba ruum. 

o Väitlus toimub tavareeglite kohaselt. Tehniliste probleemide puhul on väitluse peatamise õigus 
kohtunikul. Tehnilise probleemi korral peab väitleja sellest kohe kas keskkonna vestlusfunktsiooni 
või telefoni teel kohtunikule teada andma. Kohtunik langetab otsused väitluse jätkamise kohta. 

o Väitlust host-ib kohtunik, kes saadab vähemalt tund enne väitlust väitlejate emaili aadressidele 
väitlusega liitumiseks vajalikud instruktsioonid. Väitlejad peavad liituma väitlusega hiljemalt 15 
minutit enne väitluse algust. 

o Turniir toimub jõupaarituse põhimõttel. Vastavalt turniiri osalejate arvule jõuavad parimad kas 
poolfinaali või finaali. 

o Kohtunik kasutab kaitstud aja indikeerimiseks helisignaali. Väitlejatel on soovitatav jälgida 
kõneaega ka ise. 

o Vahemärkused toimuvad tavapäraste reeglite kohaselt. Vahemärkuste esitamiseks ütleb küsija 
“vahemärkus” ning kõneleja võtab selle vastu või mitte. Esitamiseks tuleb kasutada lühikest fraasi, 
et mitte kõnelejat segada! 



	

o Väitluse teema teatatakse väitluspäeva hommikul kell 9.00 Karantiiniturniiri Facebook’i sündmuse 
lehel. Koos teemaga teatatakse ka väitluse pooled. 

o Väitluseks ettevalmistamisel on lubatud kasutada kõiki materjale, sh ka internetti. Küll aga ei tohi 
abi ja nõu küsida treeneritelt ning vanematelt väitlejatelt. Treenerid ning vanad inimesed on 
instrueeritud vastavalt. 

o Kui väitlejal tekib päeva jooksul teema osas küsimusi, saab ta kirjutada Eesti Väitlusseltsile 
Facebook’i vahendusel. 

o Kui tahad väidelda, kuid ei ole võimeline mõnda reglemendi punkti täitma, kirjuta aadressile 
eliise@argument.ee.  


