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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення інтелектуальної гри «Брейн-ринг»
з економіки та географії
1. Загальні положення
1.1. Цим положенням регулюється процедура проведення інтелектуальної гри «Брейн-ринг» з
економіки та географії.
1.2. Змагання з Брейн-рингу проводить ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» та
Шосткинський міський благодійний фонд «Перспектива».
1.3. Брейн-ринг проводиться протягом лютого – березня 2019 року.
1.4. У Брейн-ринзі беруть участь учні загальноосвітніх навчальних закладів 9-х, 10-х, 11-х
класів, учні професійно-технічних навчальних закладів І-ІІІ курсів та студентів
технікумів, коледжів, вищих навчальних закладів.
1.5. Для участі в грі кожна команда подає заявку до оргкомітету не пізніше ніж за 10 днів до
дня проведення гри.
1.6. Кожна команда складається з чотирьох гравців, а командна підтримка – до 10 чоловік.
1.7. У рамках проведення Брейн-рингу передбачено відбірковий тур, півфінал, фінал.
1.8. Питання, які виникають під час організації проведення Брейн-рингу вирішує оргкомітет.
1.9. Для вирішення спірних питань під час проведення ігор створюється апеляційне журі, яке
затверджується оргкомітетом.
1.10. Питання для проведення Брейн-рингу
«Шосткинське вище професійне училище».
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2. Порядок проведення Брейн-рингу
1.11. Оргкомітет має право:
-

перевіряти відповідність ігрового складу команди поданій заявці;

-

під час гри слідкувати за змінами у складах команд;

-

позбавляти права участі в грі команду або окремих гравців, які під час гри некоректно
поводять себе по відношенню до суперників, організаційної групи або глядачів, а
також виводити з залу глядачів за підказки.

1.12. Головне завдання команди – дати правильну відповідь на поставлене ведучим
запитання протягом 1 хвилини.
1.13.

За кожну вірну відповідь на питання команда отримує один ігровий бал.

1.14. Якщо у відповіді наведена додаткова інформація, правильною відповіддю вважається
фраза або слово, відповідають формі питання. Невірна додаткова інформація не
враховується у разі, якщо вона не змінює зміст відповіді.
1.15.

Відповідь вважається невірною, якщо:

-

не розкриває зміст питання з достатнім ступенем конкретизації;

-

у відповіді допущені помилки (невірно вказані імена, прізвища, назви тощо);

1.16.

Команди – учасники під час гри повинні:

-

залишатися на своїх місцях до офіційного закінчення гри;

-

не заважати роботі організаційної групи, яка обслуговує гру;

-

дбайливо ставитись до ігрового обладнання.
3. Правила проведення Брейн-рингу

1.17. Брейн – ринг складається з трьох турів: відбірковий, півфінал, фінал. В одному турі
можуть змагатися 2 або 4 команди, команди – переможниці переходять в наступний тур.
1.18. Тематика гри складається в рамках програми для загальноосвітніх навчальних
закладів з предметів економіка та географія.
1.19.

Тематика турів різниться:

Відбірковий тур «Навколо світу за 20 хвилин» (4 теми по 5 запитань):
1) «Пазли планети» (природа).
2) «Обличчя» Землі (населення).
3) Світове господарство.
4) Weekend (міжнародний туризм).
1.20.

Півфінал «Міжнародна торгівля» (4 теми по 5 запитань):
1) Валюта.
2) Країни і виробники.
3) Товари і послуги.
4) Міжнародні організації.

1.21.

Фінал «Козацькому роду нема переводу» (3 теми по 20 запитань):
1) Я – українець!
2) Made in Ukraine.
3) Україна туристична.

1.6. За результатами проведення відбіркового етапу та півфіналу, визначаються команди, які
набрали найбільшу кількість балів. Такі команди проходять до фінального етапу.
1.7. Команда, яка набрала найбільшу кількість балів у фінальному етапі, перемагає в Брейн –
ринзі.
1.8. У випадку набору командами рівної кількості балів, відбуваються додаткові змагання з
постановкою додаткових питань до виявлення команди – переможця.
4. Нагородження переможців та призерів
1.1. Навчальний заклад команди – переможця отримує призовий фонд в розмірі - 2000 грн. для
розвитку матеріально – технічного забезпечення кабінету географії.
1.2. Призери та переможці Брейн – рингу нагороджуються Дипломами та призами.

