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THỂ LỆ THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
A. TỔNG QUÁT
1. Thể thức:
Thi theo kiểu vấn đáp và các đội thi với nhau. Bắt đầu từ vòng loại, bán kết và chung kết. Mỗi đội gồm 3 tới 5 học sinh.
Lưu ý: mỗi đội phải đầy đủ 3 học sinh mới được thi, sự vắng mặt của học sinh không thuộc trách nhiệm của
Ban Tổ Chức.
2. Hạn tuổi:
-

- 8-18 tuổi
3. Giải thi:
- Gồm có 3 hạng: hạng nhất, nhì và ba.
4. Các cuộc thi:
Cuộc thi sẽ kéo dài khoảng 15 phút.
Đội thắng vòng chung kết sẽ được hạng nhất. Đội thua vòng chung kết sẽ được hạng nhì. Đội thua vòng bán
kết sẽ hạng ba.
5. Thứ tự thi và chỗ đứng:
-

- Tuần tự mỗi đội thi với nhau sẽ được bốc thăm.
- Chỗ đứng của thí sinh phải xác định trước để BTC cho tên lên cho chính xác.
6. Số câu hỏi:
-

Số câu hỏi không xác định. Mỗi lần thi sẽ là 15 phút. Tới cuối giờ, đội nào được nhiều điểm nhất sẽ là đội
thắng.

B. THỂ LỆ THI
1. Bấm chuông:
Trong khi người điều khiển chương trình đọc câu hỏi, các thí sinh phải để tay trên mặt bàn sau lằn ranh đã được
ấn định.
- Sau mỗi câu hỏi sẽ có chữ HẾT. Thí sinh không nên bấm trước chữ HẾT vì tín hiệu sẽ không được nhận và
mình sẽ mất quyền ưu tiên.
2. Quyền ưu tiên:
-

Thí sinh nào bấm chuông trước thì số (1) Thí sinh đó sẽ được mời trả lời.
Các thí sinh khác trong đội không được nhắc thí sinh đang trả lời. Nếu vi phạm sẽ mất quyền ưu tiên.
Trường hợp câu trả lời của đội (A) chỉ đúng một phần, người điều khiển chương trình sẽ mời thí sinh bấm
chuông trước nhất của đội (B) trả lời. Nếu câu trả lời vẫn còn sai hoặc thiếu thì thí sinh bấm chuông tiếp
theo của đội (A) sẽ được bổ túc. Nếu đội (A) bổ túc vẫn còn thiếu thì người điều khiển chương trình sẽ mời
thí sinh bấm chuông kế tiếp của đội (B) bổ túc. Mỗi đội chỉ được quyền bổ túc một lần.
3. Thời gian trả lời:
Sau khi bấm chuông, câu trả lời phải bắt đầu trong vòng 5 giây. Nếu không thì đội kia sẽ được quyền trả lời.
- Sau khi câu hỏi được đọc xong (với chữ HẾT ở cuối câu). Nếu quá 10 giây mà không có đội nào trả lời thì sẽ
chuyển qua câu hỏi kế tiếp.
- Không có thời gian tối đa cho câu trả lời. Nếu thí sinh trả lời có ý kéo dài và không đi vào nội dung câu hỏi thì
người điều khiển chương trình có thể mời đội khác.
4. Thảo luận và bổ túc:
Thảo luận: các thí sinh có thể thảo luận với nhau trước khi bấm chuông.
5. Cách thức cho điểm:
Mỗi câu trả lời đúng hoàn toàn sẽ được 10 điểm.
- Câu trả lời đúng từng phần sẽ được điểm từng phần. - Trả lời sai không bị trừ điểm.
6. Thi thêm giờ:
- Trường hợp tới hết giờ mà hai đội đồng điểm, người điều khiển chương trình sẽ tiếp tục cho thi, đến khi có số
điểm chênh lệch.
-

C. PHẦN THƯỞNG
-

Phần thưởng cho đội hạng nhất là $500.00 (năm trăm đồng US$).
Phần thưởng cho đội hạng nhì là $300.00 (ba trăm đồng US$).
Phần thưởng cho đội hạng ba là $200 (hai tram đồng US$).
Giải khuyến khích $50 (năm mươi đồng US$).

Ghi chú: Vì các đội dự thi là đại diện cho trường/trung tâm/hội đoàn/cá nhân; nên phần thưởng sẽ là phần thưởng cho đội.
Chuyện phân chia phần thưởng cho từng thí sinh không phải là trách nhiệm của BTC.
D. KHIẾU NẠI
-

Mọi khiếu nại xin liên lạc ngay với Ban Tổ Chức.

Tôi đồng ý tuân theo tất cả các quy tắc và quy định được thành lập của Ủy ban Thi Đố Vui Để Học 2018.
Chữ ký cuả Thí Sinh: _____________________________________________________Ngày _______________
Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ
(Thí Sinh dưới 18 tuổi)

Ngày _______________

