அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபேப்புக் கூட்டுத்தாபனம் வழங்கும்

ச ாற்திறன் அேங்கம்- 2018
ப ோட்டியின் வெற்றியோளர்கள் “அஸ்ட்ப ோ ெோனவில் வ ோலைக்கோட்சி” மற்றும் “ெணக்கம்
மபைசியோ” ஆகியலெ உைகளோவிய ரீதியில் நடோத்தும் ப ச்சுப் ப ோட்டியில் அவுஸ்ப லிய
ப ோட்டியோளர்களோக ங்பகற்க பெண்டும்
இப்ப ோட்டி மூன்று சுற்றுக்களோக இடம்வ றும். மூன்றோம் சுற்லறத் வ ோடர்ந்து இறுதி சுற்றோன
வமகோ சுற்று அவுஸ்ப லிய ப சிய ரீதியில் இடம்வ றும் .
மு ல் சுற்று அவுஸ்ப லியோவின் மோநிைங்களில் னித் னியோக இடம்வ றும் . இதிலிருந்து ப சிய
ரீதியில் வெற்றியோளர்கள் சிைர் வ ரிவு வெய்யப் டுெோர்கள் . இம் மு ல் சுற்றில் வ ரிவு
வெய்யப் டு ெர்கள் இ ண்டோம் சுற்றில் ங்பகற் ோர்கள் .
இ ண்டோம் சுற்றில் இருந்து நோன்கு அல்ைது எட்டு வெற்றியோளர்கள் வ ரிவு செய்யப்படுவார்கள்.
பபாட்டியாளர்கள் நான்கிற்கு பேல் இருந்தால் மூன்றாம் சுற்று இடம்சபறும். பபாட்டியாளர்கள்
நான்கிற்கு கீழ் இருந்தால் இவர்கபள இறுதி சுற்றோன வமகோ சுற்றில் ப ோட்டியோளர்களோக
ங்பகற் ோர்கள் .
இறுதி சுற்றோன வமகோ சுற்றில் வெற்றி வ றும் மூன்று வெற்றியோளர்கள் அஸ்ட்ப ோ ெோனவில்
வ ோலைக்கோட்சி மற்றும் ெணக்கம் மபைசியோ ஆகியலெ உைகளோவிய ரீதியில் நடோத்தும் ப ச்சுப்
ப ோட்டியில் அவுஸ்ப லிய ப ோட்டியோளர்களோக ங்பகற்க பெண்டும் .

மு ல் சுற்று
அவுஸ்ப லியோவின் மோநிைங்களில் னித் னியோக மே ோதம் 27ம் திகதிஇடம்வ றும் .
இதில் இ ண்டு பிரிவினர்களுக்கு ப ோட்டிகள் இடம்வ றும் .
1. 10 வயதில் இருந்து 12 வயது வரையானவர்களுக்கான ம ாட்டி
 இெர்கள் மிழ் ோடெோலைகள் மூைமோகபெோ
 மிழ் அலமப்புக்கள் மூைமோகபெோ
 னிந ர்களோகபெோ ங்பகற்கைோம்
 இெர்கள் இ ண்டு நிமிடங்கள் “தமிழ் எங்கள் மூச்சு” என்ற லைப்பில்
ப ெபெண்டும்
 நடுெர்களில் ஒருெர் பகட்கும் பகள்விக்கு குந் தில் அளிக்க பெண்டும்
 ஒன்று அல்லது இரண்டு படங்கள் பபாடப்பட்டு சிந்திப் ற்கோக 10 வினோடிகள்
ப் டும் , 10 வினோடிகளின் பின் கோட்டப் ட்ட டத்ல ப் ற்றி 30 வினோடிகள்
ப ெபெண்டும்.
(வீடிபயோ கோட்சிகலள எமது முகநூல் க்கத்தில் ோர்க்கைோம்)
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ப சும்ப ோது ஆங்கிை கைப்பு இருக்கக் கூடோது
வெோன்னெற்லற திரும் திரும் வெோல்ைக் கூடோது
இலடவெளி அதிகம் இருக்க கூடோது
ோடல்கலள பமற்பகோள் கோட்டைோம் ஆனோல் ோடக்கூடோது

விண்ணப் ப் டிெங்கள் May மாதம் 12ம் திகதிக்கு முன் ோக sta.atbc@gmail.com என்ற மின்
அஞ்ெல் முகெரிக்குஅனுப்பி லெக்கப் ட பெண்டும்

2. ல்கரைக் கழகத்தில் டித்துக் ககாண்டிருக்கும் ோணவர்களுக்கான
ம ாட்டி
 இெர்கள் மூன்று நிமிடங்கள் “ோறி வரும் உைகில் தமிழ் கோழியின் நிரை” என்ற
லைப்பில் ப ெபெண்டும்
 நடுெர்களில் ஒருெர் பகட்கும் பகள்விக்கு குந் தில் அளிக்க பெண்டும்
 ஒன்று அல்லது இரண்டு படங்கள் பபாடப்பட்டு சிந்திப் ற்கோக 10 வினோடிகள்
ப் டும் , 10 வினோடிகளின் பின் கோட்டப் ட்ட டத்ல ப் ற்றி 30 வினோடிகள்
ப ெபெண்டும்.
(வீடிபயோ கோட்சிகலள எமது முகநூல் க்கத்தில் ோர்க்கைோம்)





ப சும்ப ோது ஆங்கிை கைப்பு இருக்கக் கூடோது
வெோன்னெற்லற திரும் திரும் வெோல்ைக் கூடோது
இலடவெளி அதிகம் இருக்க கூடோது
ோடல்கலள பமற்பகோள் கோட்டைோம் ஆனோல் ோடக்கூடோது.

விண்ணப் ப் டிெங்கள் May மாதம் 12ம் திகதிக்கு முன் ோக sta.atbc@gmail.com என்ற மின்
அஞ்ெல் முகெரிக்குஅனுப்பி லெக்கப் ட பெண்டும்

இைண்டாம் சுற்று
 ஒரு லைப்பு ப் டும் அல ெோர்ந்தும் எதிர்த்தும் ப ெ ஆயத் மோக ெ பெண்டும் .
இருெருக்கிலடயில் ப ோட்டி இடம்வ றும் . ப ோட்டி வ ோடங்கும்ப ோது யோர் ெோர்ந்து
ப சுெது யோர் எதிர்த்துப் ப சுெது என நடுெர்கள் அறிவிப் ோர்கள் . 2 நிமிடங்கள்
ப ெபெண்டும்.
உ ோ ணம் : அறிவில் சிறந் ெர்கள் 1.ஆண்கள் 2.வ ண்கள்

இ ண்டோம் சுற்று june ோதம்17ம் திகதி இடம்க

றும்
ATBC

 பின்பு எதிர்ப் ப ோட்டியோளர் ப சுெல 30 வினோடிகள் வெட்டிப் ப ெபெண்டும் . மூன்று
முலற வெட்டிப் ப சு ல் பெண்டும்.
இ ண்டோம் சுற்று june ோதம்17ம் திகதி இடம்க

றும்

மூன்றாம் சுற்று
 ஒரு லைப்பு ப் டும் அதில் நோன்கு உ லைப்புக்கள் ப் டும் . நோன்கு லைப்பிலும்
ப ெ ஆயத் மோக ெ பெண்டும் .நோல்ெருக்கிலடயில் ப ோட்டி இடம்வ றும் .
ப ோட்டி வ ோடங்கும்ப ோது யோர் எல ப் ப சுெது என நடுெர்கள் அறிவிப் ோர்கள் . 2
நிமிடங்கள் ப ெபெண்டும். மூன்று முலற வெட்டிப் ப ெ பெண்டும்.
உதாரணம்: உலகில் சிறந்தது 1.கல்வி 2.வீரம் 3.செல்வம்
 ஒரு வீ டிபயோ கோண்பிக்கப் டும் அல ப் ோர்த்து விட்டு 30 வினோடிகளின் பின் ஒரு நிமிடம்
ப ெபெண்டும் .
மூன்றோம் சுற்று July ோதம்08ம் திகதி இடம்க றும்
......................................................................................................................................................................................
மு ல் சுற்றில் வ ரிவு வெய்யப் டு ெர்களுக்கு இ ண்டோம் மூன்றோம் சுற்றுப் ற்றி வ ளிெோன
விளக்கம் ப் டும்
ப ோட்டிக் குழுவினல வ ோடர்பு வகோண்டு பமைதிக வி

ங்கலளப் வ ற்றுக் வகோள்ளைோம் .

வ ோடர்புகளுக்கு: sta.atbc@gmail.com என்ற மின் அஞ்ெல் முகெரிலய ோவியுங்கள் . அல்லது சொல்
திறன் அரங்கம் என்கிற எேது முக நூல் பக்கத்தின் ஊடாக சதாடர்பு சகாள்ளலாம்
விண்ணப் ப் டிெங்கலள“வெோற்திறன்அ ங்கம்” (sol thiran arangam)2018 என்ற முகநூலில்
வ ற்றுக்வகோள்ளைோம்.
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