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போட்டி விதிகள் & நடடமுடை
Competition Rules & Format

1.0 தகுதி & போது விதிகள்
➢

அலனத்து நொட்லடச் தசர்ந்த கை் லூரி/பை் கலைக்கழக மொணவர்கள் பங் தகை் கைொம்

➢

ஏை் பொட்டொளர்களின் தபொட்டி விதிகளுக்கு கட்டொ

➢

தபொட்டி விதிமுலைகள் & நலடமுலை சூழலுக்கு ஏை் ப ஏை் பொட்டொளர்களொை் மொை் ைப்படக்கூடும் என் பலத
அறிந்திருத்தை் அவசி ம்

➢

ஏை் பொட்டொளர்களொை் நி மிக்கப்பட்டுள் ள ஒவ் கவொரு நொட்டுக்கொன ஒருங் கிலணப்பொளர் வழி தபொட்டித்
கதொடர்பொன கூடுதை் விபரங் கள் கதரிவிக்கப்படும் என் பலத அறிந்திருத்தை் அவசி ம்

➢

இப்தபொட்டியிை் கைந்து ககொள் வதை் கு கட்டணம் ஏதும் இை் லை

ம் இணங் கிடை் தவண்டும்

2.0 முதே் சுை் று –தனி நேர் பேை்சு
➢ ககொடுக்கப்பட்ட தலைப்புகளிை் ஏதொவது ஒன் லைத் ததர்ந்கதடுத்து பங் தகை் பொளர்கள் அதிகப் பட்சம் 2
நிமிடத்திை் கு தபசி அந்த வீடித ொ பதிலவ ஏை் பொட்டொளருக்கு குறிப்பிட்ட தததிக்குள் அனுப்ப தவண்டும்
➢ ஒவ் கவொரு நொட்டின் ஒருங் கிலணப்பொளர்கள் அதிகபட்சம் 6 தபொட்டி ொளர்கலளத் ததர்வு கச ் து அவர்களின்
வீடித ொ பதிலவ வணக்கம் மதைசி ொவுக்கு அனுப்பைொம்
➢ வீடித

ொ பதிவு “Landscape Mode” –டிை் , “Mid short” –டிை் இருக்க தவண்டும்

➢ புை ஒலி (Surrounding Noise) அதிகமொக இை் ைொமை் பதிவின் ஒலி கதளிவொக இருக்க தவண்டும்
➢ இருள் சூழை் அை் ைொமை் கவளிச்சமொன இடத்திை் ஒளிப்பதிவு கச ் தை் அவசி
அடனத்துேக பேசு தமிழா பேசு

ம்

3.0 இரண்டாம் சுை் று –இரு நேர் விவாதம்
➢
➢
➢
➢
➢

குறிப்பிட்ட ஒரு தததியிை் இச்சுை் று இலண த் கதொடர்பு (Online) வழி ொக நடத்தப்படும்
இரண்டொம் சுை் றுக்குத் ததர்கதடுக்கப்பட்ட தபொட்டி ொளர்களுக்கு விவொதத் தலைப்பும் நிலைப்பொடும்
(Proponent or Opponent ) முன் கூட்டித த் கதரிவிக்கப்படும் .
பிரிவு A : ஒவ் கவொரு தபொட்டி ொளரும் ககொடுக்கப்பட்ட நிலைப்பொட்டிை் அதிகபட்சம் 2 நிமிடம் தபச
தவண்டும்
பிரிவு B : ஒவ் கவொரு தபொட்டி ொளரும் எதிர் தரப்பு தபச்சொளரின் கருத்லத மறுத்துப் தபச 30 வினொடி என
இரு முலை வொ ் ப்பு வழங் கப்படும் .
பிரிவு C : நடுவர் தகட்கும் தகள் விக்கு அவரின் நிலைப்பொட்டிலிருந்து பதிை் அளிக்க தவண்டும்

4.0 இறுதிை் சுை் று –நான்கு நேர் விவாதம்
➢
➢
➢

➢
➢

குறிப்பிட்ட ஒரு தததியிை் இச்சுை் று இலண த் கதொடர்பு (Online) வழி ொக நடத்தப்படும்
இறுதிச் சுை் றுக்குத் ததர்கதடுக்கப்பட்ட தபொட்டி ொளர்களுக்கு விவொதத் தலைப்பும் நிலைப்பொடும்
முன் கூட்டித த் கதரிவிக்கப்படும் .
பிரிவு A : ஒவ் கவொரு தபொட்டி ொளரும் ககொடுக்கப்பட்ட நிலைப்பொட்டிை் அதிகபட்சம் 2 நிமிடம் தபச
தவண்டும்
பிரிவு B : ஒவ் கவொரு தபொட்டி ொளரும் எதிர் தரப்பு தபச்சொளரின் கருத்லத மறுத்துப் தபச 30 வினொடி என
இரு முலை வொ ் ப்பு வழங் கப்படும் .
பிரிவு C : நடுவர் தகட்கும் தகள் விக்கு அவரின் நிலைப்பொட்டிலிருந்து பதிை் அளிக்க தவண்டும்
அடனத்துேக பேசு தமிழா பேசு

5.0 போட்டி நடடமுடை
➢ தனி நபர் தபச்சு - தபொட்டி ொளர்கள் 2 நிமிடத்திை் குப் தபசி அனுப்பும் வீடித ொ
➢ நடுவர்கள் மதிப்பீட்டிை் ஒவ் கவொரு நொட்டிலிருந்து 2 முதை் 4 தபர்
ததர்ந்கதடுக்கப்படுவர்
➢ இவர்களின் வீடித ொ பதிவு ஏை் பொட்டொளரின் சமூக ஊடகங் களிை் பதிதவை் ைம்
கச ் ப்படும்
➢ நடுவர்களின் மதிபீடு 80% அடிப்பலடயிலும் கபொதுமக்கள் ஆதரவு 20% அடிப்பலடயிை்
புள் ளிகள் வழங் கப்படும்
➢ கமொத்த புள் ளிகள் அடிப்பலடயிை் 8-10 தபொடி ொளர்கள் அடுத்த சுை் றுக்குத்
ததர்ந்கதடுக்கப்படுவர்

முதே் சுை் று

அடரயிறுதிை்
சுை் று

இறுதிை் சுை் று

அடனத்துேக பேசு தமிழா பேசு

➢ இரு நபர் விவொதம்
➢ குறிப்பிட்ட ஒரு தததியிை் இப்தபொட்டி இணண த் கதொடர்பு வொயிைொக நலடகபறும்
➢ இப்தபொட்டி வீடித ொ பதிவு கச ் ப்பட்டு ஏை் பொட்டொளரின் சமூக ஊடகங் களிை்
பதிதவை் ைம் கச ் ப்படும்
➢ நடுவர்களின் மதிபீடு 80% அடிப்பலடயிலும் கபொதுமக்கள் ஆதரவு 20% அடிப்பலடயிை்
புள் ளிகள் வழங் கப்படும்
➢ கமொத்த புள் ளிகள் அடிப்பலடயிை் ஒவ் கவொரு பிரிவிலும் 4 தபொடி ொளர்கள் அடுத்த
சுை் றுக்குத் ததர்ந்கதடுக்கப்படுவர்

➢ நொை் வர் விவொதம் ➢ குறிப்பிட்ட ஒரு தததியிை் இப்தபொட்டி தநரடி நிகச்சி ொக அை் ைது இணண த்
கதொடர்பு வொயிைொக நலடகபறும்
➢ இப்தபொட்டி வீடித ொ பதிவு கச ் ப்பட்டு ஏை் பொட்டொளரின் சமூக ஊடகங் களிை்
பதிதவை் ைம் கச ் ப்படும்
➢ நடுவர்களின் மதிபீடு 80% அடிப்பலடயிலும் கபொதுமக்கள் ஆதரவு 20% அடிப்பலடயிை்
புள் ளிகள் வழங் கப்படும்
➢ கமொத்த புள் ளிகள் அடிப்பலடயிை் கவை் றி ொளர்கள் ததர்ந்கதடுக்கப் படுவர்

