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பேரவைத் (FeTNA)
தேசிய ேமிழ் ே்தேனீ
தேத

ோட்டே்

ேகுதி அடிப் படட
தபோட்டியின் வடிவடேப் புே் விதிகளுே் V1.2
பேப

ோட்டே்

அமமரிக்காவில் 200க்கும் பமற் ேட்ட ேதிவு மசய் யே் ேட்ட ேள் ளிகளில் கிட்டத்தட்ட 20,000
மாணைர்கள் தமிழ் ேயில் கிறார்கள் . இந்தே் பிள் வளகவள இவணக்கவும் , நம் தாய்
மமாழியின் முக்கியத்துைத்வதே் ேற் றிய விழிே் புணர்வை ஏற் ேடுத்தவும் , அடுத்த
தவலமுவறக்கு நம் மமாழிவய எடுத்துச் மசல் லும் இந்த மாணைர்கவளக் கண்டறிந்து,
ோராட்டிக் மகௌரவிக்கும் முயற் சியாகவும் இந்தத் பதசிய தமிழ் த்பதனீே் போட்டி
ஆண்டுபதாறும் நடத்தே் ேடுகிறது.
இே் போட்டியில் ேதிவு மசய் யே் ேட்ட தமிழ் கற் பிக்கும் ேள் ளிகளில் ேயிலும்
மாணைர்கள் கலந்து மகாண்டு, ைட்டார (regional), மண்டல (zonal) மற் றும் பதசிய (national)
அளவில் பிற மாணைர்களுடன் போட்டியிடலாம் . இதில் மாணைர்களின் ையதுக்கும்
திறவமக்கும் ஏற் ே ேல நிவலகள் உள் ளன.
ைட அமமரிக்கத் தமிழ் ச ் சங் கே் பேரவை (Feteration of Tamil Sangams of America – FeTNA)
இதற் கான தளத்வத அவமத்துக் மகாடுத்திருக்கிறது. இறுதிச் சுற் றுகள் பேரவையின்
மாநாடு நடக்கும் அட்லாண்டாவில் 2020, ஜூவல 4 - 5 பததிகளில் நவடமேறும் .
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தகுதி அடிே் ேவட
தமிழ் ோட மமாழியாக இல் லாத சமூகச் சூழலில் ைளரும் / ேள் ளியில் ேடிக்கும்
(அதாைது மிகச் சிறிய ையதில் இருந்பத அமமரிக்காவில் ைாழும் ) பிள் வளகவள
ஊக்குவிே் ேபத இந்தே் போட்டியின் பநாக்கம் . தமிவழத் தமிழகத்திபலபய ேடிக்கும்
அனுகூலம் அவமயே் மேற் று, அதனால் அதிக மதிே் பு மற் றும் ேரிசுத் மதாவகக்காகே்
போட்டியிட விரும் பும் பிள் வளகளுக்காக நான்காைது நிவல (17 ையது ைவர)
ைடிைவமக்கே் ேட்டுள் ளது.
1. அமமரிக்கா மற் றும் கனடாவில் ைாழும் குழந்வதகள் போட்டியிடலாம் .
2. போட்டியாளர்கள் ேதிவு மசய் யே் ேட்ட தமிழ் ே்ேள் ளி ஒன்றில் கடந்த இரண்டு
ஆண்டுகளாகே் ேடித்துக் மகாண்டிருக்க பைண்டும் .
3. ேதிவு மசய் யே் ேட்ட தமிழ் ே்ேள் ளி என்ேது, ேன்னாட்டுத் தமிழ் க் கல் விக்
கழகத்திபலா
(International Tamil Academy), அமமரிக்கத் தமிழ் க் கல் விக்
கழகத்திபலா (American Tamil Academy) ேதிவு மசய் யே் ேட்ட ேள் ளி அல் லது கடந்த
இரண்டு ஆண்டுகளாகைாைது தமிழ் கற் பிக்கும் இலாே பநாக்கமற் ற நிறுைனம்
ஆகும் .
4. போட்டியாளர்கள்
கடந்த
ைசித்திருக்க பைண்டும் .

இரண்டு

ஆண்டுகளாைது

அமமரிக்காவில்

5. முதல் மூன்று நிவலகளில் போட்டியிடுேைர்கள் , 4 ையதிலிருந்பத அமமரிக்காவில்
ைசித்திருக்க பைண்டும் .
6. ஒரு போட்டியாளர் ஒரு போட்டியில் மட்டுபம கலந்து மகாள் ள முடியும் .
7. போட்டி ைடிைவமே் புே் ேகுதியில் மகாடுக்கே் ேட்டுள் ள நிவலகளுக்கான
ையதுத்தகுதி, போட்டியாளர்களுக்கு 2020, ஜூவல 4ஆம் பததியன்று ஆகும்
ையவதே் மோறுத்தது.
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பேரவை ேோநோட்டி ் ேங் பேற் பு
அவர இறுதிச் சுற் றும் , இறுதிச் சுற் றும் பேரவை மாநாட்டில் (அட்லாண்டா, 2020, ஜூவல
4-5) நவடமேறும் . தகுதி மேறுேைர்கள் , கட்டாயம் பேரவை மாநாட்டில் கலந்து மகாள் ளே்
ேதிந்து மகாள் ள பைண்டும் . அதற் கான ேயண ஏற் ோடுகளுக்கு அைர்கபள மோறுே் பு.

பேோட்டி அவேே் பு


ஒரு ேள் ளி ஒை் மைாரு நிவலக்கும் ஒரு குழுவைே் ேதிவு மசய் யலாம் .



ஒரு குழுவில் இரண்டு மாணைர்கள் இருக்க பைண்டும் .



போட்டிகள் , "மைற் றியவடயாபதார் ேடிே் ேடியாக விலக்கே் ேடுைர்" (knock-out)
என்ற அடிே் ேவடயில் அவமந்தவை.



ைட்டார (regional) மற் றும் மண்டல (zonal) அளவிலான போட்டிகள் இவணயத்தின்
ைழியாக நடத்தே் ேடும் .



அவர இறுதிச் சுற் றும் , இறுதிச் சுற் றும் பேரவை மாநாட்டில் (ஜூவல 4-5, 2020அட்லாண்டா) பநரடியாக நடத்தே் ேடும் .
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பேோட்டியின் ைடிைவேே் புே் விதிேளுே் V1.2
நிவ

1

அருே் புகள்
படமுே் வோர்ே்டேயுே்
வயது வரம் பு

8 ையது ைவர.

வடிவமமப் பு

படங் கமைப்
பார்த்து
சசால் மலக் கூறுதல் .

ககை் விகை்





அவற் றுக்கு

இமையான

தமிழ் ச ்

தமிழ்
வார்த்மதகை்
(படங் கை்
அல் ல) முன்னதாககவ
பட்டியலில் சவைியிடப் படும் .
வார்த்மதகைின் கடினத்துவம் கவறுபடும் .
எந்த அைிக்கு எந்த வார்த்மத வரும் என்பது வரிமசமுமற
ஏதுமின்றித் (random) கதர்ந்சதடுக்கப் படும் .

பநரம்

ஒரு ககை் விக்கு 8 சநாடிகை் (seconds).

சுற் று





ஒவ் சவாரு சுற் றிலும் ஓர் அைிக்கு ஒரு ககை் வி ககட்கப் படும் .
வழக்கமாகே் கபாட்டியில் 10 சுற் றுகை் இருக்கும் .
கநரத்மதப் சபாறுத்து, கபாட்டிமய நடத்துபவர் சுற் றுகைின்
எை்ைிக்மகமயக் கூட்டகவா குமறக்ககவா ைாய் ே் புள் ளது.

மதிே் மேண்




ஒை் மைாரு சரியான விமடக்கும் ஒரு மதிப் சபை் தரப் படும் .
அதிகேட்ச மதிப் சபை்கை் எடுத்த அைிகய சவற் றி சபறும் .

சமநிவலச் சுற் று
(tie-breaker)



ஒன்றுக்கும் கமற் பட்ட அைிகை் ஒகர மதிப் சபை்கை் சபற் று
முதல்
இடத்தில்
இருந்தால் ,
ஒரு
சவற் றியாைமரத்
கதர்ந்சதடுக்கும் வமர இச்சுற் று நடத்தப் படும் .
இச்சுற் றுக்கு, இகத விமையாட்மடத் சதாடர்வதா அல் லது
ஒவ் சவாரு அைிக்கும் "கண்டுபிடி" (I-spy) எனும் சுற் மற
நடத்துவதா என்று கபாட்டிமய நடத்துபவர் தீர்மானிப் பார்.
"கண்டுபிடி" சுற் றில் , ஒை் மைாரு அைிக்கும் ஒரு படம்
சகாடுக்கப் படும் .
ேடத்தில்
ஒன்றுக்கும்
கமற் பட்ட
சபாருை் கை் இருக்கும் . அந்தந்தப் சபாருமைக் குறிக்கும்
வார்த்மதவயச் சசால் ல கவை்டும் .
20 சநாடிகைில் அதிகேட்ச வார்த்மதகமைக் கை்டுபிடிக்கும்
அைி, சவற் றி சபற் ற அைியாக அறிவிக்கப் படும் .
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படமுே் வோர்ே்டேயுே்
எடுத்துக்காட்டு

பதாடு
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நிவ
ே

2

ர்ேள்

மேோழி ேோற் றிே் கூறுத ்
வயது வரம் பு

12 ையது ைவர.

வடிவமமப் பு

ஆங் கில வாக்கியங் கமைத் தமிழில் சமாழிசபயர்த்துக் கூறுதல் .

ககை் விகை்






முன் கப சவைியிடப்பட்ட தமிழ் வார்த்மதகமைக் சகாை்கட
சபரும் பாலான
ஆங் கில
வாக்கியங் கை்
அமமக்கப்
பட்டிருக்கும் .
வார்த்மதகைின் கடினத்துவம் கவறுபடும் .
எந்த
அைிக்கு
எந்த
வாக்கியங் கை்
வரும்
என்பது
வரிமசமுமற ஏதுமின்றித் (random) கதர்ந்சதடுக்கப் படும் .

பநரம்

ஒரு ககை் விக்கு 15 சநாடிகை் (seconds).

சுற் று





ஒவ் சவாரு சுற் றிலும் ஓர் அைிக்கு ஒரு ககை் வி ககட்கப் படும் .
வழக்கமாகே் கபாட்டியில் 10 சுற் றுகை் இருக்கும் .
கநரத்மதப் சபாறுத்து, கபாட்டிமய நடத்துபவர் சுற் றுகைின்
எை்ைிக்மகமயக் கூட்டகவா குமறக்ககவா ைாய் ே் புள் ளது.

மதிே் மேண்





ஒை் மைாரு சரியான விமடக்கும் ஒரு மதிப் சபை் தரப் படும் .
அதிகேட்ச மதிப் சபை்கை் எடுத்த அைிகய சவற் றி சபறும் .
சமாழிசபயர்ப்பின்
துல் லியத்மதத்
தீர்மானிப் பதில்
நடுவரின் முடிகவ இறுதியானது.

சமநிவலச் சுற் று
(tie-breaker)



ஒன்றுக்கும் கமற் பட்ட அைிகை் ஒகர மதிப் சபை்கை் சபற் று
முதல்
இடத்தில்
இருந்தால் ,
ஒரு
சவற் றியாைமரத்
கதர்ந்சதடுக்கும் வமர இச்சுற் று நடத்தப் படும் .
இச்சுற் றுக்கு, இகத விமையாட்மடத் சதாடர்வதா அல் லது
ஒவ் சவாரு அைிக்கும் "கலமவ எழுத்துகை் " (Jumbled Letters)
எனும் சுற் மற நடத்துவதா என்று கபாட்டிமய நடத்துபவர்
தீர்மானிப் பார்.
"கலமவ எழுத்துகை் " சுற் றில் ஒவ் சவாரு அைிக்கும் ஓர்
அைிக்ககாமவ
(matrix)
சகாடுக்கப் படும் .
இதிலிருந்து
பட்டியலில் சவைியிடப் பட்ட வார்த்மதகமைக் கை்டுபிடிக்க
கவை்டும் .
20 சநாடிகைில் அதிகபட்ச வார்த்மதகமைக் கை்டுபிடிக்கும்
அைி, சவற் றி சபற் ற அைியாக அறிவிக்கப் படும் .
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மேோழி ேோற் றிே் கூறுத ்
எடுத்துக்காட்டு

பேள் வி/ேதி ் :
I want milk.
எனக்குே் ோல் பைண்டும் .
பட்டிய ் வோர்ே்டேகள் :
For me = எனக்கு
Milk = பால்
Want = கவை்டும்
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நிவ

3

ேனிேள்
மேோழி ேோற் றி எழுதுத ்
வயது வரம் பு

17 ையது ைவர.

வடிவமமப் பு

ஆங் கில வாக்கியங் கமைத் தமிழில் சமாழிசபயர்த்து எழுதுதல் .

ககை் விகை்













முன் கப சவைியிடப்பட்ட தமிழ் வார்த்மதகமைக் சகாை்கட
சபரும் பாலான
ஆங் கில
வாக்கியங் கை்
அமமக்கப்
பட்டிருக்கும் .
வார்த்மதகைின் கடினத்துவம் கவறுபடும் .
எந்த
அைிக்கு
எந்த
வாக்கியங் கை்
வரும்
என்பது
வரிமசமுமற ஏதுமின்றித் (random) கதர்ந்சதடுக்கப் படும் .
வழக்கு
சமாழி
வாக்கியங் கமை
ஏற் பது
கபாட்டி
நடத்துபவரின் விருப் பத்மதே் சபாருத்தது. சபாதுவாகப்
பயன்படுத்தப் படும்
சபரும் பாலான
வாக்கியங் கை்
ஏற் றுக்சகாை் ைப் படும் .
(எ-டு) வாகனத்தின் கதமவ மூடு vs கார் கதவச் சாத்து
வாக்கியங் கமைச் சுருக்கிச் சசால் வமத ஏற் பது, கபாட்டி
நடத்துபவரின் விருப் பத்மதே் சபாருத்தது. சபரும் பாலும்
வாக்கியத்தின்
மோருவள
மாற் றாமல் ,
வீட்டில்
சசால் வதுகபால் பயன்படுத்தினால் ஏற் றுக்சகாை் ைப் படும் .
(எ-டு) எனக்குே் பால் கவை்டும் vs எனக்குே் பால் கவணும்
எைிய இலக்கைம் கை்டிப் பாகத் கதமவ. ஏசனனில் சரியாக
சமாழிசபயர்க்காவிட்டால்
வாக்கியத்தின்
சபாருை்
மாறுபடும் .
(எ-டு) இந்தியாவுக்குே் கபாகவன் vs இந்தியாவுக்குே் கபாகனன்
- கவறு சபாருமைத் தருகிறது.
சமய் எழுத்துகை் (புை் ைி மவத்த எழுத்துகை் ) கை்டிப் பாகக்
கவனிக்கப் படும் .

பநரம்

ஒரு ககை் விக்கு 40 சநாடிகை் (seconds).

சுற் று





ஒவ் சவாரு சுற் றிலும் ஓர் அைிக்கு ஒரு ககை் வி ககட்கப் படும் .
வழக்கமாகே் கபாட்டியில் 10 சுற் றுகை் இருக்கும் .
கநரத்மதப் சபாறுத்து, கபாட்டிமய நடத்துபவர் சுற் றுகைின்
எை்ைிக்மகமயக் கூட்டகவா குமறக்ககவா ைாய் ே் புள் ளது.
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மேோழி ேோற் றி எழுதுத ்
மதிே் மேண்





ஒை் மைாரு சரியான விமடக்கும் ஒரு மதிப் சபை் தரப் படும் .
அதிகேட்ச மதிப் சபை்கை் எடுத்த அைிகய சவற் றி சபறும் .
சமாழிசபயர்ப்பின்
துல் லியத்மதத்
தீர்மானிப் பதில்
நடுவரின் முடிகவ இறுதியானது.

சமநிவலச் சுற் று
(tie-breaker)



ஒன்றுக்கும் கமற் பட்ட அைிகை் ஒகர மதிப் சபை்கை் சபற் று
முதல்
இடத்தில்
இருந்தால் ,
ஒரு
சவற் றியாைமரத்
கதர்ந்சதடுக்கும் வமர இச்சுற் று நடத்தப் படும் .
இச்சுற் றுக்கு, இகத விமையாட்மடத் சதாடர்வதா அல் லது
ஒவ் சவாரு அைிக்கும் "குறுக்மகழுத்துே் புதிர்" (Crossword
Puzzle) எனும் சுற் மற நடத்துவதா என்று கபாட்டிமய
நடத்துபவர் தீர்மானிப் பார்.
"குறுக்சகழுத்துப் புதிர்" சுற் றில் ஒவ் சவாரு அைிக்கும் ஒரு
புதிர்ப்பட்டியல்
சகாடுக்கப் படும் .
இது
ஏற் கனகவ
சவைியிடப் பட்ட வார்த்மதகமை மவத்துத்
தயாரிக்கப்
பட்டிருக்கும் .
30 சநாடிகைில் அதிகபட்ச வார்த்மதகமை நிரே் பும் அைி,
சவற் றி சபற் ற அைியாக அறிவிக்கப் படும் .






எடுத்துக்காட்டு

தகள் வி/பதி ் :
Fruits are healthy food
பழங் கை் சத்தான உைவு.
பட்டிய ் வோர்ே்டேகள் :
Fruit = பழம் /கனி
Healthy food = சத்தான உைவு
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விவதேள்
ைோர்த்வத பதட ்
வயது வரம் பு

17 ையது ைவர.

வடிவமமப் பு

ஒரு வார்த்மத ஒரு லட்சம்
வடிவத்திலான
அளிக்கே் ேடும்
குறிே் புச்
மசாற் கவளக்
ைார்த்வதகவளக் கண்டுபிடித்தல் .

ககை் விகை்










கபாட்டி –
மகாண்டு

முன் கப சவைியிடப்பட்ட தமிழ் வார்த்மதகமைக் சகாை்கட
ககை் விகை் அமமக்கப் பட்டிருக்கும் .
வார்த்மதகைின் கடினத்துவம் கவறுபடும் .
எந்த
அைிக்கு
எந்த
வாக்கியங் கை்
வரும்
என்பது
வரிமசமுமற ஏதுமின்றித் (random) கதர்ந்சதடுக்கப் படும் .
கை்டுபிடிக்க கவை்டிய வார்த்மதக்கான கநர்மமமறப்
சபாருமைகயா, எதிர்மமறப் சபாருமைகயா அல் லது அந்த
வார்த்மதமயக் குறிக்கும் கவறு சசால் மலகயா மட்டுகம
குறிப் பாகப் (clue) பயன்படுத்த முடியும் .
(எ-டு) "தந்மத" என்ற வார்த்மதக்கு "அப் பா" என்ற குறிப் மபத்
தரலாம் .
கை்டுபிடிக்க கவை்டிய வார்த்மதக்கான ஒருமமமயகயா,
பன்மமமயகயா அல் லது ஒத்த இமச (rhyming) சகாை்ட
வார்த்மதமயகயா குறிப் பாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
அமனத்துக்
குறிப்புகளும்
வழக்கு
சமாழி
அல் லாத
ஒழுங் கான தமிழ் வார்த்மதகைாக இருத்தல் கவை்டும் .

பநரம்

60 சநாடிகைில் ஐந் து வார்த்மதகை் கை்டுபிடிக்க கவை்டும் .

சுற் று





ஒவ் சவாரு சுற் றிலும் ஓர் அைிக்கு 5 வார்த்மதகை் தரப் படும் .
வழக்கமாகே் கபாட்டியில் 5 சுற் றுகை் இருக்கும் .
கநரத்மதப் சபாறுத்து, கபாட்டிமய நடத்துபவர் சுற் றுகைின்
எை்ைிக்மகமயக் கூட்டகவா குமறக்ககவா ைாய் ே் புள் ளது.

மதிே் மேண்





ஒை் மைாரு சரியான விமடக்கும் ஒரு மதிப் சபை் தரப் படும் .
அதிகேட்ச மதிப் சபை்கை் எடுத்த அைிகய சவற் றி சபறும் .
விதிகைின்படிக் குறிப் புகை்
தரப் பட்டனவா என்பமதத்
தீர்மானிப் பதில் நடுவரின் முடிகவ இறுதியானது.
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ைோர்த்வத பதட ்
சமநிவலச் சுற் று



(tie-breaker)






எடுத்துக்காட்டு

ஒன்றுக்கும் கமற் பட்ட அைிகை் ஒகர மதிப் சபை்கை் சபற் று
முதல்
இடத்தில்
இருந்தால் ,
ஒரு
சவற் றியாைமரத்
கதர்ந்சதடுக்கும் வமர இச்சுற் று நடத்தப் படும் .
இச்சுற் றுக்கு, இகத விமையாட்மடத் சதாடர்வதா அல் லது
அல் லது வாக்கியம் அமமக்கும் சுற் மற நடத்துவதா என்று
கபாட்டிமய நடத்துபவர் தீர்மானிப் பார்.
ைாக்கியம் அமமக்கும் சுற் றில் , குறிப் பிட்ட கநரத்தில்
சகாடுக்கப் பட்ட
வார்த்மதகமைக்
சகாை்டு
வாக்கியங் கமை அமமக்க கவை்டும் .
அதிகபட்ச வாக்கியங் கமை அமமக்கும் அைி நிமறய
மதிப் சபை்கை்
சபற் று
சவற் றி
சபற் ற
அைியாக
அறிவிக்கப் படும் .

ஒரு சுற் றின் 5 வோர்ே்டேகள் :
அடுப் பு
அை்ைி
அதிரசம்
அப் பைம்
அசல்
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