
WISS  ක්රීතඩා තරඟාවලිය - 2018  

තරඟාවලිය පිළිබඳ ප ොදු ප ොන්පේසි .  
 

පුහුණු රුවන් සඳහා 

 

1. පුහුණුකරු බස්නාහිර පළාත් ක්රීවඩා ා ද්ය ායතනයනයතන ලින් අයාල ක්රීවඩා ා   පුහුණු පාඨමාලාව 

හයාරා, පාසල ලිල  ේ වන ද්ට පුහුණු කටයුලි වල නියතනැන සිටිනේ පමණක් කණ්ඩා ායතනේ 

ඉදිරිපත් කළ හැක. 

2. පුහුණුකරු හයාරා ඇති පාඨමාලාව යතනට ත් පමණක් අයාල කණ්ඩා ායතනේ ඉදිරිපත් කළ යුලියතන. 

3. ක්රීවඩා ා හිහිපයතනකට අයතනම්ේකර්න ් නේ ( WI/F 01 ආකෘතියතන)  ව්  ව්ව අයතනම්ේපත් 

සේපූර්ණ කළ යුලියතන. 

4. අයතනදුේපත් ඉදිරිපත් කරන දිනට අයතනදුේකරු මාස 03 ක් එම පාසල ලිල පුහුණු කටයුලි සිදුකර 

ඇති බවත්, එම පාස ේ නිය  පුහුණුකරු බවත්, පාස ේ ද්දුහේපති මගි් සනාථ කල යුලියතන. 

5. එම පාස ේ පුහණුකරු බවට බස්නාහිර පළාත් ක්රීවඩා ා ද්ය ායතනයන ේ ආදි ශිෂ්ය  සගමම ේ 

යැනුවත්ව  තිබියතන යුලියතන. 

අයඳුම් ත් සම්පුර්ණකිරීම සඳහා උ පෙස් 

 

1. සියතනළුම ක්රීවඩා ක/ ක්රීවඩිකාකාව් යම් අ අනන යාවයතන සහ වයතනස සනාථ කල යුලි අයර, ඔවු් 
අයාල පාස ේ නයතනාපදිගචි ශිෂ්ය / ශිෂ්ය ාව් ද්යතන යුලියතන. (උප්පැ්න සහතිකයතන, යැපැේ 
හැදුනුේපය  හෝ ජාතික හැදුනුේපය) 

   
2.  මම යරමාවනයතන අවුරුදු 13් පහළ (2006,2007,2008) බාලක බානකා වශ යතන් පවත්වනු 

ලැ ේ. 15් පහළ (2004,2005) 2018.12.31 දිනට අයාල වයතනස් සීමාව සේපුර්ණ ද්යතන යුලියතන. 
 

3. ඉේලුේ පත්ර  ේ ක්රීවඩා කයතනා අ/ ක්රීවඩීකාකාව අ ලකලරුරු සමන නම, උප් දිනයතන, උප්පැ්න 
සහතික ේ අගකයතන, හැම්නුේපත් අගකයතන, පාසලට ඇලිලත් හිරී ේ අගකයතන, ක්රීවඩා ක 
/ක්රීවඩිකාකාවන අ අත්සන, ක්රීවඩා ා භාර ගුරුලිමා අ අත්සන, ද්දුහේපතිලිමා අ සහතික හිරීම 
සමන අත්සන හා නිල ලකද්රාාව අනිවාර් යතන්ම ඇලිලත් ද්යතන යුලියතන. එ සේ  නොමැති අයතනදුේ පත් 
භාර  නොමැ ්. 
 

4. අසේපූර්ණ, අපැහැදින අයතනම්ේපත් හා අවස් දිනට පසුව ලැ බන අයතනම්ේපත් ප්රුතික් ෂ්යේප කරනු 
ඇය. 
 

5.  මහි අලකණා ඇති යරම අයතනම්ේ පත්ර යතන සේපුර්ණ කර 2018.08.10 වන දිනට  පර සේපූර්ණ 

කර  ාලන අධි ාරි, ක්රීතඩා ද්ෙ ායතනය (බ. .) ප ොල්වත්ත,  න්නිපිටිය නපිනයතනට ලැබීමට 

සලස්ව්න. නපි ේ වේ පස ඉහළ WISS  ක්රීතඩා  තරගාවලිය -2018  ලස සඳහ් කල 

යුලියතන. වැඩිකාදුර ද්මසීේ 011 2745034 දුරකයනයතන මගි් ය සිදුකල හැහියතන. 
 

 ණ්ඩායම් තරග ක්රීතඩ  ක්රීතඩිකා ාවන් සඳහා 

 

1. සියතනළුම යරම අයාල සේ ේලන ද්සි් පනවා ඇති නීතී රීති වලට අනුකූලව පවත්වනු ලැ ේ. 
 

2. ද්නාඩිකා 15කට ප්රුථම අයාල යරමයතන සඳහා කැඳීමේ කරන අයර, නියතනමිය   ලාවට ක්රීවඩා ා පිටියතනට 
වාර්යා හිරීමට අ පො හොසත් වන කණ්ඩා ායතනේ යරමාවන යතන් ඉවත් හිරීමට සිදු  . 
 

3. දිස්ත්රිොක් වශ යතන් ජයතන ම්නා පළලක හා  යවන කණ්ඩා ායතනේ සහ මළල ක්රීවඩා ා ප්රුථම හා  යවන 
ක්රීවඩා කයතන් පළාත් යරම සඳහා සුදුසුකේ ලබනු ඇය. 
 

4.  වොන බෝේ හා  නට් බෝේ කණ්ඩා ායතනමක ක්රීවඩා කයතන් (20 )  යො ළොස්  ය නරු අ නේ ය , 
පාප්දු කණ්ඩා ායතනමක ක්රීවඩා කයතන් (20) ද්සි  ය නරු අ ය නේ පමණක් ප්රුථම යරමයතනකට  පර 
සඳහ් කළ යුලියතන. ප්රුථම යරමයතනට සහභාී  වු ක්රීවඩා කයතන් මණනම අවස් යරමයතන යක්වා ක්රීවඩා ා 
කළ යුලි අයර ක්රීවඩා ක ක්රීවඩිකාකාව් අ ජර්සි අගක  වනස්  නොකල යුලියතන.  ජර්සි අගක පැහැදිනව 
 ප නන  සේ පැලඳ සිටියතන යුලියතන. මලල ක්රිකඩා ා යරම සඳහා අගක යරම දින ලබා මටමට නියතනමියයතන. 
 



5. කණ්ඩා ායතනේ යරම සඳහා ජර්සි අගක හා ස්ථාන නම කණ්ඩා ායතනම ද්සි් සපයතනා මය යුලියතන. 
 

6. සියතනළුම කණ්ඩා ායතනේ යරම පිළිමලු් පිටුයැහි ේ ක්රාමයතනට පවත්වනු ලැ ේ. 
 

7. යැේ ප්ම් හා පාප්ම් යරම සඳහා ලබා  යන යරම කාලයතන යරම ආරේභයතනට ප්රුථම  යපි ේ 
නායතනකයතන්  වයට යැනුේ  යනු ලැ ේ. 
 

8. හිසියතනේ යරමයතනක ද් රෝධයා ඇත්නේ යරමයතන අවස් ීම ද්නාඩිකා 15 ක කාලයතනක් ලිල නඛියව 

යැනුේ දියතන යුලියතන. ද් රෝධයාවයතන පිනබඳ අවසාන තීරණයතන මනු ලබ් ් පත් කර ඇති 

අභියතනාචනා මණ්ඩා ලයතන වන අයර, එදිනම තිරණයතන ලබා දියතන  නොහැහි අවස්ථාවකමට , 

ද් රෝධයාව තිබියතනමටම යරමයතන පවත්වා මන යතනාමට සගද්ධායතනක මණ්ඩා ලයතනට බලයතන ති ේ.  

 

මළල ක්රීතඩා තරග සඳහා 

 

9. සහයතන යරම හැර ඉස  ලිනකට එක් ක්රීවඩා ක යතනරුට සහභාගි ද්යතන හැක.එක් පාසලහි් 
කණ්ඩා ායතනේ යරම සඳහා එක් කණ්ඩා ායතනමක්ය, එක් ඉස වක් සඳහා ක්රීවඩා කන්්  ය ය නරුය 
උපරිම වශ යතන් සහභාගි කළ හැක. 
 

10. යරම අවස්ථා   ඉදිරිපත් ීම ඇති සහයතන දිීමේ කණ්ඩා ායතනේ සගඛ්ය ාව 04 කට වඩා ා අඩු වන 
අවස්ථාවකමට, අති ර්ක සහයතන දිීමේ කණ්ඩා ායතනේ අයාල වයතනස් සීමා යතනට ත් ඉදිරිපත් කළ හැක. 
 

පිහිණුම් තරග  

11. සහයතන යරම හැර ඉස  ලිනක (03) සහභාී  ද්යතන හැක. 

12. පිහිණුේ යටාකයතනට බැසීමට සුදුසු ඇම්මක් භාද්ය කළ යුලියතන. 

බැඩ්මින්ටන් තරග 

13. එක් කණ්ඩා ායතනමකට ක්රීවඩා කන්් 07 සිටියතන යුලියතන. 

14. ඒකල යරම 3හි් හා යුමල යරම 02 හි් සම්ද්යයතන. 

එපරොබික් තරග  ණ්ඩායම් 

 එක් යරම කණ්ඩා ායතනමකට සාමාජිකයතන් 12-15 ත් අයර ප්රුමාණයතනක් සිටියතන යුලියතන. 

 ස්ත්රීග / පුරුෂ්ය  යපාර්ෂ්යවයතනම නි යතනෝජනයතන වන පරිදි කණ්ඩා ායතනම සකස් කල යුලියතන. 

 කණ්ඩා ායතනේ සාමාජිකන්් අ වයතනස අවු.30 ඉක්මවා තිබියතන යුලියතන. 

 ක්රීවඩා ා ඇම්ම යම අනන යාවයතනට උචිය පරිදි සකසා මය යුලි  . 

 සියතනළු සාමාජිකයතන් යම් අ පුහුණුව ලැබු අයතන බව සනාථ කල යුලියතන.  

 

15. සියතනළුම අයතනම්ේ පත්ර  වයතනස් සීමා, කා්යා/පිරිමි හා ක්රීවඩා ාව අනුව  ව්  ව්ව ඉදිරිපත් කල 
යුලියතන. 
 

16.  මම යරමාවනයතන සේබ්ධව සියතනළුම තීරණ මනු ලබ් ් සගද්ධාන කමිටුව වන අයර එකී 
මනු ලබන තීරණ අවස් තීරණයතන වනු ඇය. 
 

 

පාලන අධිකාරී, 
ක්රීවඩා ා ද්ය ායතනයනයතන 
බස්නාහිර පළාය. 

 

 

 


