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Juhend 

 
Kentuki lõvi mälumäng on traditsiooniline mälumäng, millesse on põimitud 
Pärnus laialt harrastatava kõrtsikilva parimaid elemente. 

Iga mäng koosneb 15 küsimusest. Küsimuste temaatika on mängijatele mängu 
algul nn teemalehel ette antud. Iga võistkond valib mängu algul välja ühe 
küsimuse (teema), millisest nad loobuvad. Oma valik teatatakse zhüriile mängu 
alguses registreerimisel. 

Esimesed kolm küsimust on valikvastustega küsimused. Neljas küsimus on  
nn.nädala teema küsimus. Viies küsimus on nn pluss/miinus küsimus, kus 
võistkonnad otsustavad teema põhjal, mitu punkti nad soovivad (1-3 punktini) 
selle küsimuse õige vastuse eest saada. Valesti vastanud saavad samapalju 
miinuspunkte kui palju nad plusse soovisid. Peale esimest viit küsimust on 
esimene paus. Järgmised viis küsimust on klassikalised mälumänguküsimused, 
millistele õigesti vastates on võimalik teenida 1-3 punkti. Peale 10. küsimust on 
teine paus. Viimased viis küsimust on päevakajalistel, kuumadel teemadel ja 
neile vastamiseks ei pea olema läbi loetud Encyclopedia Britannica, piisab 
näiteks Delfi.ee  uudistega kursis olemisest. 

Kentuki lõvi mälumängudel ei ole duubeldamisi ega oksjone. 
Kentuki lõvi mälumängul on keelatud internetist abi otsimine ja 
sõbrale helistamine (sõber tuleb võtta kaasa!) 

Kui mõnele küsimusele antakse soolovastus siis saab võistkond selle eest 
lisapunkti. Kui mängu lõpus on kahel või enamal võistkonnal võrdne arv 
punkte, esitatakse lisaküsimus, mis selgitab võitja. 

Kui saalis on näiteks 20 võistkonda, siis esimese koha omanik saab 20 punkti, 
teine 19 jne. Iga kuu halvim tulemus läheb maha. Kogutud punktid 
summeeritakse ja  see võistkond, kellel on maikuus toimuvaks lõpuürituseks 
enim punkte, on parim! 

Võistkondade suurus on 1-6 inimest. Muidugi võite kaasata ka rohkem rahvast, 
aga mänguauhinnad on kuuele! 

Osavõtumaks on võrdne mängupäeval Kentuki lõvis pakutava mälumänguõlle 
(0,5 l) hinnaga, seega tavaliselt u 2 eurot  inimese kohta. Noorkilvarid, kellele 
pubist veel alkoholi ei müüda, maksavad osavõtumaksu 1 euro! 

Traditsiooniline mängupäev on teisipäev ja alguse kellaaeg 19.30.  

Esimene voor toimub 20.septembril 2011. 

Võistkondade registreerimine ja info 
allik@kilb.ee , 538 70 669, või Pubis kohapeal. 


