THỂ LỆ CUỘC THI
“Nhịp đập trái tim”
Trò chơi sẽ quy tụ hơn 100 bạn nam, nữ, và được sắp xếp ngẫu nhiên. Các cặp
nam – nữ đó sẽ bên nhau suốt cuộc hành trình, vượt qua những khó khăn, thử thách
của BTC để đồng điệu về nhịp đập trái tim, đi đến bến bờ thành công của cuộc chơi.
Sân chơi hứa hẹn nhiều thú vị, bất ngờ, và là cơ hội giao lưu có 1 không 2. Các cặp dự
thi sẽ trải qua các vòng thi sau:
Vòng 1. Bạn và tôi:
- Khi đăng ký tham gia, bạn sẽ nhận được 1 mảnh ghép ½ trái tim với những
hình ảnh kèm theo khác nhau. Khi BTC tuyên bố trò chơi bắt đầu, bạn sẽ tiến hành
tìm “nửa kia” của mình. BTC sẽ bố trí phát “tim” làm sao cho mỗi cặp sẽ là 1 nam và
1 nữ.
- Khi trò chơi này kết thúc, những bạn nào chưa tìm ra được “đối tượng” của
mình, thì vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, nếu không muốn ngồi làm khán giả ở mấy phần
thi sau.
Vòng 2. Bom tình yêu:
- Tất cả các cặp đôi đã tìm được nhau đều được tham gia trò chơi này.
- BTC sẽ phát cho mỗi cặp 1 bong bóng, các đôi thổi to như mẫu của BTC, sau
đó 2 người sẽ dùng trán, cằm , mũi… để giữ quả bóng sao cho bóng không rơi, không
được dùng tay, vai.
- Mỗi lượt sẽ có 10 cặp thi, các cặp di chuyển trên đoạn đường 50m với nhiều
chướng ngại vật trên đường, 3 cặp về nhanh nhất mà bóng không bị rơi, không bể sẽ
được chọn vào vòng tiếp theo.
- 20 cặp xuất sắc nhất sẽ đi tiếp vào trò chơi thứ 3.
Vòng 3. Chúng mình là 1 cặp ăn ý:
- Mỗi cặp sẽ chia làm 2, đứng cách nhau từ 70 -100m theo quy định của BTC.
- Mỗi lượt sẽ có 5 cặp thi đấu với nhau.
- Một bài hát sẽ được đưa cho 5 bạn nữ ở 5 cặp thi đấu, nhiệm vụ của bạn nữ là
phải diễn tả bằng động tác sau cho người bạn nam ở đầu bên kia có thể hiểu được và
nói đúng kết quả của BTC.
- Cặp đôi nào cho kết quả trước và chính xác sẽ được đi tiếp vào vòng trong,
mỗi lượt chọn ra 2 đội.
Vòng 4. Chia ngọt sẻ bùi:
- 8 đôi xuất sắc ở thử thách thứ 3 sẽ tiếp tục vượt qua thử thách này.
- Các đôi sẽ sẻ chia với nhau từng kỷ niệm buồn vui và đặc biệt là sẻ chia trái
thơm của lạ …
- Sẽ có 8 trái táo tình yêu mà vị thần tình yêu mang đến cho các đội. Các đội sẽ
cùng ăn hết trái táo đó trong thời gian nhanh nhất.
- Đặc biệt các đôi sẽ không được dùng tay để sẻ chia trái táo tình yêu. Mà chỉ
dùng miệng, cằm, mũi …
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- Kết quả chỉ được tính khi quả táo chỉ còn lại phần lõi
- BTC sẽ kết thúc trò chơi khi có 4 đội “sẻ chia” hết trái táo.
Vòng 5. Đường đến vinh quang:
- 4 đôi xuất sắc nhất sẽ tranh tài ở vòng thi cuối.
- “Sau lưng 1 người đàn ông thành công luôn luôn có một người phụ nữ”, do đó
trong phần thi này bạn nam sẽ bị bịt mắt và bạn nữ sẽ là người hướng dẫn.
- 2 đôi sẽ thi đấu đối kháng với nhau, dưới sự hướng dẫn của bạn nữ, bạn nam
sẽ tìm đường vượt qua các chướng ngại vật để đi đến con heo vàng của đối phương và
đập, heo vàng của đôi nào bị đập vỡ trước thì bị loại.
- 2 đôi chiến thắng sẽ vào tranh chung kết với mục tiêu phải đập hết 3 con heo
vàng của đối phương. Đội nào đập được hết 3 con heo trước là đội thắng cuộc.
BAN TỔ CHỨC
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