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28. VALGAMAA TALIMÄNGUDE MÄLUMÄNG - 2022.
REGLEMENT
Eesmärk:
1. Populariseerida mälumängu Valgamaa elanike hulgas.
2. Selgitada välja Valgamaa omavalitsuste paremad mälumängurid.
Osavõtjad ja registreerimine:
1. Suvalised 3-liikmelised võistkonnad. Igast omavalitsusest võib osaleda piiramata arv
võistkondi, teised kehvemini esinenud võistkonnad omavalitsuste vahelises arvestuses
kohta kinni ei hoia, kuid kõik võistkonnad osalevad auhinnakonkurentsis.
2. Mälumängu ettevalmistamiseks on vajalik eelregistreerimine Valga
r e e d e k s - 04.03.2022.a. kella 17.00-ks – rein.augas@mail.ee või tel 5650 8046.
Aeg ja koht:
1. Esmaspäeval, 07. märtsil 2022. a. kell 17.30 Valgas Voorimehe Pubis.
Programm ja paremusjärjestuse selgitamine.
1. Kõik 20 küsimust on seotud Eesti ja maailma spordiga - 10 küsimust on teemal
OLÜMPIAMÄNGUD ja 10 küsimust on teemal VALGAMAA SPORDIAJALOO VARIA
Vastamiseks on laual korraga 5 kirjalikult esitatud küsimust, aega selleks on 8 minutit,
vastused esitatakse kirjalikult. Boonuspunkti saab võistkond, kes küsimusele ainukese
võistkonnana vastab õigesti. Täpne vastus annab 2 punkti, ebatäpse või iluveaga vastuse
puhul võib peakohtunik anda ühe punkti.
3. Punktide võrdsuse korral saab parema koha see võistkond, kes vastas paremini
Valgamaa küsimustele, selle võrdsuse korral selgitatakse medalikohad lisaküsimusega.
4. Mobiiltelefoni kasutamine ja ruumist lahkumine vastamise ajal pole lubatud.
Korraldus:
1. Mälumängu peakohtunik Rudo LILLELEHT, mälumängu korraldab Valga TBMM klubi.
2. Võistlejatel on vajalik pastapliiats. Kõik ülejäänud on korraldajate poolt.
3. Pretensioonid – esitada 5 (v i i e ) minuti jooksul peale tulemuste väljakuulutamist.

Autasustamine:
1. Medalid ja autasud saab võistkond, kes esineb mälumängus täiskoosseisus.
2. Valgamaa Spordiliit

INFO:

Rein Augas, info tel. 5650 8046 või rein.augas@mail.ee
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