Golden Square International Chess Association
GOLDEN SQUARE JUNIOR/SENIOR INTER CLUB TEAM CHESS CHAMPIONSHIP – 2013
The Golden Square International Chess Association is organizing the above Chess
Tournament (western province) as a team event for the Age Groups under 08,09,10 & 11
Boys and Girls event will be held on 15th , 16th and 17th of February 2013, at Rathnavali
Balika Vidyalaya, Borella, Colombo 08. The other age group event will be notified later.
Under 08 team consisted with 5 players born in 2006 and after
Under 09 team consisted with 5 players born in 2005
Under 10 team consisted with 5 players born in 2004
Under 11 team consisted with 5 players born in 2003
Round 1st will be start on Friday, 15th February at 3.00 pm at Rathnavali Balika Vidyalaya,
Borella.
 Registration: - Monday 11th February 2013 at Rathnavali Balika Vidyalaya, Borella from
3.00 pm to 5.30 pm.
 5 players per team (no reserve) & any number of teams can be registered from each
school or club)
 Entry fee: - an entry fee of Rs. 2000/= will be charged for a team (Rs: 400/= per each
player)




Prizes: - 20 Trophies for the entire tournaments. (for all the age groups)
100 gold medals, 100 silver medals and 100 bronze medals and board prizes.
All participants are given a certificate of participation.

All those who are willing to participate in this tournament must register on Monday 11th
February 2013 with the organisers at Rathnavali Balika Vidyalaya, Borella from 3.00 p.m.
to 5.30 p.m. For further information and early registrations please contact the tournament
convener Mrs. Suneetha Wijesuriya , Tel. 2572645 or 0712 726210 email.
suneechess@yahoo.com
ග ෝල්ඩන් ස්ග ොයාර් (Golden Square)

ණ්ඩායම් ගෙස් තරඟාවලිය 2013.

ග ෝල්ඩන් ස්ග ොයාර් ගෙස් සං මය මගින් 06 ගෙනි ෙරට සංවිධානය රනු ලබන ඉහත ණ්ඩායම් ගෙස්
තරඟාෙලිගේ ප්ර්ථමම දියයර ෙයගයන් ෙයස දුරුදු 08/09/10/11 තරඟ ගබොරැල්ල රත්නාෙලී බාලි ා
විද්යාලගේ 2013 ගෙබරවාරි මස 15, 16 සහ 17 යන දින වලදී ෙැවැත්ගේ. තරඟ ආරම්භය 2013 ගෙබරොරි
මස 15 ගෙනි ියන සෙස 3.00 ටය.
ෙයස දුරුදු 08 ෙයස දුරුදු 10 ෙයස ණනය

උෙන් ියනය 2006 සහ ඉන් ෙසු
උෙන් ියනය 2004 ෙමණි

ෙයස දුරුදු 09 - උෙන් ියනය 2005 ෙමණි
ෙයස දුරුදු 11 - උෙන් ියනය 2003 ෙමණි

රනු ලබන්ගන් 2013/12/31 ියනටය.

එක් ෙයස් ණ්ඩායම ට ක්රී්ඩ න්න් 5 කි. (දතිගර් ක්රී්ඩ න්න් ගනොම ත).
එක් ොසලකින් ගහෝ එක් ක්රී්ඩා සමාකයකින් එක් ෙයස් ාණ්ඩයක් සද්හා ණ්ඩායම් මති ණනක් සහභා
විය හ .
ගමම තරඟාෙලිය සඳහා කුසලාන 20 ක් පිරිනමන දතර රන්, රි හා ගලෝ ඩ ෙද්ක් ම් 300 ක්ද් පිරින ගම්.
සහභා ෙන ස මටම සහති යක් ප්ර්ද්ානය ග ගර්.
තරඟ සද්හා ඇතුළත්වීගම් ාස්තුෙ එක් ණ්ඩායම ට ුද:2000/= කි.(එක් ක්රී්ඩ ගයකු සඳහා ුද:400/= කි.)
තරඟ සඳහා ලියාෙදිිංචිය : 2013 ගෙබරවාරි මස 11 ගවනි සඳුදා සවස 3.00 සිට 5.30 දක්වා ගබොරැල්ල
රත්නාවලී බාලි ා විදාාලගීදී සි ක ර ල ලැගේ.
ෙ ඩි විස්තර සඳහා තරඟ සංවිධාන් ා සුනීතා විගේසූරිය මහත්මිය දමතන්න.
දූර ථමන දං : 0712726210
ඊගම්ල් :suneechess@yahoo.com
Suneetha Wijesuriya
Tournament coordinator
Golden squares international chess association

