WISS ක්රී ඩා තරඟාවතිය ර-ර2018
බස්නතහිාරපළතත්රපිහිණුම්රඟාග
1. සහභාගීවිය හැකි ඉසව් ගණන
2. වයස් කාණ්ඩ

:
:

උපරිම ඉසව් 05
අවුරුදු 8 න් පහළ
10 න් පහළ
12 න් පහළ
14 න් පහළ
16 න් පහළ

3. අයඳුම් පත් භාර ගැනීම අවසන් වන දිනය:

2011 - 2012
2009 - 2010
2007 - 2008
2005 - 2006
2003 - 2004

2018.08.30

 ප්රරමා ී  ැැෙනන අයඳුම්පත් හා ැැපැෙ ී  නැිවවන අයඳුම්පත් සහහා වග කියු  ෙන ැැෙ .
 කාන්ැා හා පිරිමි ෙැස ෙවන් ෙවන්ව අයඳුම්පත් ඉදිරිපත් කැ යුතුය.
 සෑම අයඳුම්පැක්ම විදුහෙ විදුහ පිවෙේ හා ආදි ශිෂ්ය සගගමෙ ෙ කම්ෙේ අත්සන
සහිැව ඉදිරිපත් කැ යුැය.
 නම උපන් දිනය නිවැරදිව ඇතුැත් කැ යුතුය. නම ඉගග්රීෂසි ක කැපි් අරිරින් පැහැදිව ව ව යා
ිවබිය යුතුය.
 අ ාැ වයස් කාණ්ඩෙ පමණක් ැරගකරුෙේ නමඇතුැත් කර ිවබිය යුතුය.

ඟාගරනීතීරරීති
1.
2.
3.
4.
5.

නස්නාහිර පළාත් ක්රීකඩා වි ායැනෙ සි කය න නීිවතිිව වැ් ඟකව විය යුතුය.
ශ්රීබ ැගකා ැ ක්රීකඩා සගගමෙ (SLAU) සහ ෙැෝක පිහිණුම් සගගමෙ ( FINA) නිිව වැ් අු ව
ැරග පැවැත්ෙව්.
විනිශ්චය මණ්ඩැෙ ිවරණය අවසාන තීරණය ෙව්.
අවශ ැරම් සහය ැරග සහහා ඉදිරිපත් විය හැක.
සෑම ඉසව්වක්ම කාැය අු ව ෙැෝරා ගු  ැැෙ .

විරාෝධඟත
 විෙරෝධැා ැරගය අවසන් ී  (අ ාැ ඉසව්ව) විනාඩි 15ක් ඇතුැැ ව පියක් මගින් විෙරෝධැාව
ප්රරකාශ කැ හැකි අැර සහහා රු.500.00 ක මු ැක් ෙගවිය යුතුය. අ ාැ විෙරෝධැාව
නිවැරදි නම් අය කැ ගාස්තු නැවැ ෙගවු  ැැෙ .
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25m fly

පිත්ිනුරලබනරඟාගරඉසව්













ඟාතගර තරකුසලතනරප්රුමාතය
1. පළමු, ෙ වන, ෙැවන ස්ථාන සහහා ප ක්කම් හා සහිවක ැනා ෙ ු  ැැෙ .
2. සෑම ැරග කරුෙවක් සහහා සහිවකයක් ැනා ෙ ු  ැැෙ .
3. ශූරැා රිසැානය කාන්ැා හා පිරිමි වශෙයන් ැනාෙේ.

ඟාගරලකුණුරසට න
ඉසව්ව
ස්ථානය
ැනි ඉසව්
සහය ැරග

1 වන
ස්ථානය
10
15

2 වන
ස්ථානය
7
10

3 වන
ස්ථානය
5
5

4 වන
ස්ථානය
3

5 වන
ස්ථානය
2

6 වන
ස්ථානය
1

ක්රී ඩා තරරතාරාරතය  රමාඩලඩා ල ටර තරහුණුණුුවනි සරසා තරදපර ස්
1.
2.
3.
4.

ැරගකරුවන්ෙේ විනය ආරක්ෂ්යා කිතිෙම් වගකීම ැරිය යුතුය.
ැරගය අවසන් වන තුරු ැරග භූමිෙයන් පි්ැ් ෙන යා යුතුය.
අ ාැ ැරගය සහහා ැරගකරුවන් ඉදිරිපත් කැ යුතුය.
ැරගකරුවරිෙේ යම් ගැ් නවක් ී  නම් පුහුණුකරු ෙහෝ ක්රීකඩා භාර ආචායවයවරයා පමණක්
ඉදිරිපත් විය යුතු අැර ෙ මාපියන් ඉදිරිපත් ෙන විය යුතුය.

ඟාගුවනි සරසා තරදපර ස්
1. නියමිැෙව්ැාව් ැරගය පවත්වන ස්ථානය් පැමිණිය යුතුය. ෙන පැමිෙණන ැරගකරුවන්
සහභාගී ෙන වන අය ෙැස සැකු  ැැෙ .
2. අනන ැාවය ැහවුරු කිතිම සහහා උ්පපැන්න සහිවකෙ පි්පැක් ඉදිරිපත් කැ යුතුය.
3. පාසැ මගින් විදුහ පිව සහිවක කැ ව පිය රුෙගන ආ යුතුය.

ඟාගරසංවිධතන ර තරඅනුග්රු





මූව ක ව පිෙ ඛන ක්යුතු, සහිවක පත්රු ගාස්තු , රිසැාන, ප ක්කම්, විනිසුරු ෙගී ම්,පිහිණුම්
ැ්ාක ගාස්තු, ආහාර පාන විය ම් හා අනිරිත් සගවිධාන ගාස්තු සහහා ැක්ෂ්ය ෙ කක්
ආසන්න මු ැක් වැයී ම් නියමිැ නව ගණන් නැා ඇැ.
ෙමම අේපක්ෂිැ මු ැ ක්රීකඩා වි ායැනෙ පුහුණුකරුවන් මායවගෙයන් හා පුහුණුකරුවන්ෙේ
අු ග්රාහකන්න්ෙේ මායවගෙයන් පියවා ගැනීම් ක්යුතු සගවිධානය කැ යුතුව ඇැ.
ඟනැවින් ඔන් ැක්විය හැකි අු ග්රහය පිිබනහ ෙැ රතුරු පානදුර ශ්රීබ සුමගගැ ැ්ාකෙ
පුහුණුකරු විමැසි කරි මහැා හ් න්වා අ ාැ සම්නන්ධීකරණ ක්යුතු සි කදුකරගන්නා ෙැස
කාරුණිකව ැු ම්ෙ මි.

අභි තරනතරුමිටුි




නක් ව යනෙේ මහැා
නැසි ක ගුණෙසේකර මහැා
ෙක්. .ඩී. විමැසි කරි මහැා

ක්රී ඩා තරසමාතවරිය සරඟාගුවනි සරඉරිපතපත්රරීරීමා.
ක්රීකඩා ැරවාවව ය සහහා ක්රීකඩකන්න් ඉදිරිපත් කිතිම් අවස්ථා ෙ ු  ැනන්ෙන් නස්නාහිර පළාත්
ක්රීකඩා වි ායැනෙ පාාමාැා හැ ෑරු පුහුණුකරුවන්ෙේ පාස ක්රීකඩා කණ්ඩායම් සහහා
පමණි. පිහිු ම් සමා මගින් ැරව සහහා අයඳුම් කරන්ෙන් නම් නස්නාහිර පළාත් ක්රීකඩා
වි ායැනෙ ආී  ශිෂ්ය සගගමය නිෙයෝ නය කරන ෙවනත් සාමාිකකෙයරි ැරග සහහා
ඉදිරිපත් කරන සි කසුන් පිිබනහව සි කසුන්ෙේ නම් ඇතුැත් කරමින් ව පියක් මගින් ැහවුරු කිතිම
සි කදු කැ යුතුය. අ ාැ ව පිය අයඳුම්පැ සමව අමුණා ඉදිරිපත් කැ යුතුය.

