வணக்கம் மபேசியா
ஏை் ோட்டிே்

தஞ் டை தமிழ் ே் ேே் கடேக்கழகம்
&
ஹுஸ்டன் தமிழ் ஆய் வுகள் இருக்டக
இடண ஆதரவிே்

4-வது பேசு தமிழா பேசு
4th INTERNATIONAL PESU THAMIZHA PESU
2020
கே் லூரி/ேே் கடேக்கழக மாணவர்களுக்கான அடனத்துேக தமிழ் ே் பேை்சு போட்டி

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

4 வது அனைத்துலக பேசு தமிழா பேசு
தனலப்புகள்:

1. மனிதம் என்ன விலை? மனிதன் கேட்ேிறான்
2. வறுலமக்கு நிறமில்லை
3. வலைத்தளமானாலும் நாோக்ே!
4. விண்வவளியும் இனி விைாசமாேைாம்
5. தமிழா! புயைாய் புறப்படு
6. ேிருமி சுட்டதடா; உைகே பிதற்றுதடா!
7. இன்லறய புரட்சிேள் இலையத்லதத் தாண்டுவதில்லை
8. வசந்தமிழாேிய “சூப்பர்” எனும் வசால்
9. முேமூடியும் இனி முேத்தின் அங்ேம்
10. நலரயும் அழகே
விதிமுனை
* கமற்ேண்ட தலைப்புேளில் ஏகதனும் ஒன்லற கதர்ந்வதடுத்து பங்கேற்பாளர்ேள்
அதிேப்பட்சம் 2 நிமிடங்ேளுக்குப் கபச கவண்டும்

VANAKKAM MALAYSIA'S INTERNATIONAL PESU TAMIZHA PESU 2020
TIMELINE
Task

Announcement & Call for
participation

R1-Qualifying Round
(Individual speech)

R2 -Semi Final
(1 to 1 debate)

R3 -Grand Finale
(4 in debate)

Description
1. Coordinators to disseminate the info in respective country
2. Coordinators to conduct competition/screening to shortlist participants
3. Each country can have max 6 participants
1. Cordinators to send particiants' video with clear audio and visual for 2 mins on a topic given by organisers
2. Juries to shorlist 2 to 4 partcipants from each country based on judging criteria
3. Juries to give marks -80% weightage
4. Videos to be uploaded in stages on VM social media and public to vote -20% weightage
5. Total 8-10 participants to be selected for Round 2
1. Each participant to be given a debate topic and his/her stand (oppnent or proponent)
2. Online competition - to be recorded
3. Juries to give marks -80% weightage
4. Videos to be uploaded on VM social media and public to give likes -20% weightage
4. Overall 4 partcipants to be selected for grand finale

1. Each participant to be given a debate topic and his/her stand
2. Ground Event /Online competition - to be recorded/live : TBC
3. If online competition : Juries marks-80% ; Public voting 20%

Note : The format & timeline is subject to change by organizers if situation warrants

Timeline
Start
10-Jun

Finish
15-Aug

22-Aug
23-Aug

06-Sep

09-Sep
17-Sep

16-Sep
21-Sep

23-Sep

24-Oct
28-Oct
03-Nov

02-Nov
08-Nov

08-Nov

12-Nov

12-Dec

