44 වන ල ෝක ලෙස් ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - 2022
අන්තර්ජාතික ලෙස් සම්ලම් නය (FIDE)
පවත්වනු

විසින් 44 වන වරටත් අභිමානවත් අයුරින්

බන ලෙස් ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය 2022 ජූලි මස 28 වනදා සිට අලගෝස්තු මස 10

වනදා දක්වා ඉන්දියාලේ තමිල්නාඩු ප්රාන්තලඅ අගනුවර වෙලයන් සක ලකන ලෙන්නා
නුවරදී පකවකත්වීමට සියලු කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
ලෙස් ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය සම්බන්ධව සදහන් කිරීලම්දී එය සමස්ත ල ෝක ප්රජාව
නිලයෝජනය වන අයුරින් නිර්මාණය වූ සම්භාවය ම්ටටලම් තරග ඉසේවක් ල ස ප්රෙලිතව
පවතින අතරම ලමහිදී සිදුවන්ලන් ල ෝකලඅ එක් එක් රටවලින් සහභාගී වන විශිෂ්ඨයන්
තමන්ලේ රට නිලයෝජනය කරමින් එකිලනකාට එලරහිව තරග බිමට පිවිසීම .
ලෙස් ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලි ඉතිහාසය සම්බන්ධව විමර්ෙනය කිරීලම්දී ල ෝකලඅ ප මු
නි

ලනොවන ලෙස් ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලි ඉසේවක් පවත්වා ඇත්ලත් 1924 වසලර් ප්රංෙලඅ

පකරිස් අගනුවරදීය. ලමම තරග ඉසේලවන් අනතුරුව වාර්ෂිකව ලෙස් ඔලිම්පියාඩ්
තරගාවලියක් පකවකත්වීම සිදුවූ අතර ලමම වසලර් පකවකත්වීමට නියමිතව ඇත්ලත් ලෙස්
ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිලඅ 44 වන දිගහකරුම . ලමම වසලර් ලෙස් ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය
රුසියාලේ පකවකත්වීම සදහා සක සුම් සකස් ලකොට තිබුණද ලම් වනවිට රුසියාව සහ
යුලරේනය අතර පවතින යුධමය වාතාවරණය සක කිල් ට ගනිමින් ජාතයන්තර ලෙස්
සම්ලම් නය (FIDE) විසින් ල ොව විො තම ලෙස් තරග ඉසේව ඉන්දියලේදී පකවකත්වීමට
තීරණය කරනු

කබීය. තරගාවලිලඅ සියලුම තරග පකවකත්ලවන්ලන් ලෙරටන් මහබලිපුරම්

නිවාඩු නිලක්තනය සහ සම්ලම් න මධයස්ාානලඅ දීය. ලමම ස්ාානය පිහිටා ඇත්ලත්
මහබලිපුරම් හි අ ංකාර ලවර

තීරය අස

පිහිටි සුප්රසි්ධධ ල්ධවා

ලමම ස්ාානලඅදී රන් පදක්කම් , කුස ාන ලවනුලවන් සහ

සංීරර්ණයට යාබදවය.

ෙක්තිමත්ම සහ දක්ෙතම

ජාතික ලෙස් කණ්ඩායම කුමක්ද යන වග උරගා බකලීම උලදසා සියලුම කණ්ඩායම් තරග
වකදීමට නියමිතය.
ලමම තරගාවලිලඅ සමාරම්භක උත්සවය ජූලි 28 වන දින අති උත්කර්ෙවත් අන්දමින්
පකවකත්වීමට නියමිත අතරම එම අවස්ාාව සදහා ල්ධෙපා න සහ ක්රීඩා යන ක්ලෂ්රයන් හි
කකපී ලපලනන සම්භාවනීය ආරාධිත භවතුන් කිහිප ලදලනක්ම සහභාගී වීමට නියමිතය.
ජූලි 29 වන දින සිට අලගෝස්තු 9 වනදා දක්වා කා

පරාසය තුළ සමස්ා තරග 11 ක්

පකවකත්ලවන අතර අලගෝස්තු 4 වනදා විලේක දිනයක් ල ස ප්රකාෙයට පත් කර ඇත.
තරගාවලිලඅ කා සටහනට අනුකූ ව සියලුම තරග ඉන්දීය සම්මත ලේ ාලවන් සවස 3.00
ට ආරම්භ වීමට නියමිතය. තරගව

කා

රාමුව ලදස අවධානය ලයොමු කිරීලම්දී සියලුම

ක්රීඩකයන්ට ප මු ඇදීම් වාර 40 සදහා මිනිත්තු 90 ක කා යක්

බා ලදන අතර තරගලඅ

ඉතිරි කා සීමාව සදහා මිනිත්තු 30 ක කා යක් ක්රීඩකයන්ට හිම්ලේ. ලමහිදී ප මු ඇදීලම්
සිට තත්පර තිහක අමතර කා ය වර්ධනය වීමක් සිදුලේ.
ශ්රී

ංකාව , චීනය , ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය , ඉන්දියාව , ලකන්යාව ඇතුළු තවත් ල ොව

පුරා රටවල් රැසක කණ්ඩායම් සහභාගී වන ලමම තරගාවලිලඅ සංයුතිය ලදස අවධානය
ලයොමු කිරීලම්දී විවෘත අංෙය නිලයෝජනය කරමින් කණ්ඩායම් 188 ක් සහ කාන්තා අංෙය

නිලයෝජනය කරමින් කණ්ඩායම් 162 ක් එකිලනකා පරයා යමින් ජයග්රහණය උලදසා
මුහුණට මුහුණ තරග වකදීමට නියමිතය.
පහත දකක්ලවන්ලන් ඔලිම්පියාඩ් ලෙස් තරගාවලිය සදහා ලමවර ශ්රී
කරමින් තරග බිමට පිවිලසන

ංකාව නිලයෝජනය

ාංලක්ය ලෙස් තාරකාවන් පිළිබද ලතොරතුරුය.

විවෘත අංෙය:
1. IM L. M. S.T ද සිල්වා
2. FM රනිදු දිල්ොන් ලියනලේ
3. FM ඉසුරු අ හලකෝන්
4. K.G.T.S.D කිරිඇල්
5. නබිල් නසාර් ලමොලහොමඩ්
කාන්තා අංෙය:
1. WIM සචිනි රණසිංහ
2. ල්ධසන්ධි ශිහංසා ගමලේ
3. ජනන්දනී අලේසිංහ
4. WCM පසිදි යාරා විලූරිරිය
5. WCM මිලනත්මා

සන්දි විරමසිංහ

තරගාවලිලඅ විවෘත හා කාන්තා යන අංෙ ්ධවිත්වලඅම කණ්ඩායමකට ක්රීඩක න් සිේ
ලදලනක් සහ අතිලර්ක ක්රීඩකලයකුද ඇතු ත් ලේ. තරගාවලිලඅ

කු ද දීලම් පටිපාටිය

සම්බන්ධලයන් අධයයනය කිරීලම්දී එක් තරගයක් ජයග්රහණය කළලහොත් එම කණ්ඩායමට
කු ද ලදකක ප්රමාණයක් හිමිවන අතර යම් ලහයකින් තරගයක් ජය පරාජයකින් ලතොරව
අවසන් වුවලහොත් කණ්ඩායම් ලදකටම එක්
වුවලහොත් පරාජිත කණ්ඩායමට කිසිදු
කු ද සටහනට අනුව වකඩිම

කු ද

කුණ බකගින් හිමිලේ. තරගයක් පරාජය

කුණක් හිමිවන්ලන් නකත. තරගාවලිය අවසානලඅදී
බාගන්නා කණ්ඩායම තරගාවලිලඅ ශූරයන් බවට

පත්වන අතර එම කණ්ඩායම ඔලිම්පියාඩ් ශූරතාවලයන් පිදුම්

බ .

විවෘත අංෙලඅ ශූරතාවය හිමි කරගන්නා කණ්ඩායමට හකමිල්ටන් රසල් කුස ානය හිමිවන
අතර කාන්තා අංෙලඅ ශූරතාවය දිනාගන්නා කණ්ඩායමට ලේරා ලමන්චික් කුස ානය
හිමිලේ. අන්තර්ජාතික ලෙස් සම්ලම් නය විසින් විවෘත හා කාන්තා යන අංෙ ලදකම
ඒකාබ්ධධ කරමින් සිදුකරන වර්ගීකරණය තුළ අන්තර්ගත ලේණිගතගත කිරීලම් රමලේදය
ඔස්ලස් ප මු ස්ාානලඅ රැදීසිටින කණ්ඩායමට Nona Gaprindashvili කුස ානය හිමි ලේ.
එලමන්ම ප මු ස්ාාන තුලන් රැදීසිටින කණ්ඩායම්ව

ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්ට පදක්කම් හිමි

වන අතර සහභාගී වන ලසසු ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් දකක්වූ
වර්ගීකරණය ඔස්ලස් තයාග

දක්ෙතා මත සිදුකරන

බාදීමද සිදුලේ.

තරගාවලිලඅ සජීව විකාෙය ලෙස්ලේස් මාධය ජා ය විසින් සිදුකරනු

බන අතර

සමාරභක උත්සවලඅ සජීව විකාෙය ජාතික විකාෙන මාධය ජා යක් වන ූරර්දර්ෙන් මාධය
නාලිකාව විසින් සිදුකරනු

බ .

