2020-2021-окуу жылында биринчи өткөрүлгөн «Эмне? Кайда?
Качан?» республикалык оюндардын жыйынтыгы боюнча оюндун
уюштуруучулары оюндардын сапаттык деңгээлин жогорулата турган
эрежелерди киргизип жатат.
«Эмне? Кайда? Качан?» оюнунун эрежелери
1. Тандоо оюндары өткөрүлө турган командалардын бир канча
тобунан түзүлөт. Ар бир топто 4-5тен команда болот. Топтордун жана
командалардын саны каттоодон өткөн командалардын санынан көз каранды
болот. Топтор командаларды каттоонун кезектүүлүгү тартибинде түзүлөт.
2. Топтордо ар бир команда эң аз дегенде 3 оюнга катышат. Ар бир
оюнга 2-3 команда катышат.
3. Топто 1,2-орундарды ээлеген командалар, тандоо оюндары
аяктагандан кийин жарым финалдык оюндарга катышат. 1,2-орундарды
ээлеген командалар финалга чыгат.
4. Команда 6 оюнчудан турат, алардын бири – оюнчулар тарабынан
тандалып алынган капитан болот. Бир класстын же ар кандай класстардан
окуучулар ойной алышат.
5. Капитан суроого жоопту тандайт (эгер бир нече вариант болсо),
оюнчуга жооп берүүнү тапшырат, оюнчу капитандын тапшырмасын аткарат.
Оюн 6 оюнга чейин жүрөт, жеңгенге же утулуп калганга чейин.
6. Командалар кезек-кезеги менен ойношот, кезекти оюндун
модератору командалардын оюнга даяр болгонуна жараша дайындайт.
7. Эгер оюнга негизги оюнчулардын бири катыша албай
тургандыгы белгилүү боло турган болсо, командага запастагы оюнчулар
катышышы мүмкүн. Оюн учурунда оюнчуларды алмаштырууга жол
берилбейт.
8. Суроону талкуулоого 2 мүнөт берилет, убактысы өткөн учурда
талкуулаганга жол берилбейт. Бул эрежени бузган учурда оюндун алып
баруучусу жоопту кабыл албай коюуга жана утулган катары эсептеп коюуга
укуктуу. Блиц-суроолорго 30 секунд берилет. Мындай суроолор, эреже
катары, башкаларга салыштырмалуу жөнөкөй. Суроону кайра айтып
ойногонго жана алып баруучу кабыл алгандан кийин жоопту өзгөртүүгө жол
берилбейт.
9. Топтордогу 1,2-орунга тандоо оюндарынан кийин көбүрөөк упай
топтогон командалар ээ болушат. Оюнду – 1 упай топтогон команда жеңет,
ал эми – 0 упай алганы жеңилет. Упайлар бирдей чыккан учурда жеңүүчү
суроолорго берилген туура жана туура эмес жоопторго жараша кыйла оң
(плюс) айырма менен чыкканы жеңүүчү катары эсептелет.

10. Эгерде 1-2-орундарга ат салышкан командалар бирдей упай
топтоп, тең чыкса, анда жеңүүчү кошумча суроолордо аныкталат.
11. Оюндардын жарым финалдардагы жана финалдардагы эрежелери
9,10-пункттардагы эрежелердей.
12. Алып баруучу менен модератордун чечими акыркы чечим катары
кабыл алынат.
13. Жеңүүчү командага-жеңүүчүгө жана финалдык оюндун байге
ээлерине УИТБАнын дипломдору «Эмне? Кайда? Качан?» интеллектуалдык
оюнунун 1, 2, 3 даражаларына ылайык, команданын окуу жайын,
оюнчулардын фамилияларын жана оюнчуларын көрсөтүү менен ыйгарылат.
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