
  

 

� ලංකා පාස� ෙචස් සංගමෙ� �ය� පාස� �ධා�� ෙවත. 

2017.06.16 

2017 ෙ�වල ෙචස් උෙළල හා තරගාව� අවස� ෙචස් උෙළල පැවැ��ම  

(2017 �� මස 23 ��රාදා  සහ 24 ෙසන�රාදා ෙද�න - ගා�ල ශා�ත ඇෙල��යස් ��හල ෙ���යව)     
 

� ලංකා පාස� ෙචස් සංගමය ම�� වා��කව සං�ධානය කර� ලබන උ�ත ෙචස් ඉස�ව සං�ධානය ෙක�ට පැවැ��ම 
සඳහා අධ�ාපන අමාත�ාංශෙ� අධ��ෂ - �ඩා ෙ� අංක ED/9/15/2/3/3/7  හා  2017.03.17  �නැ� ��ෙය� අප සංගමය 
ෙවත අ�මැ�ය ලැ� ඇ� අවසරය ප�� ෙමම ෙචස් තරගාව�ය �ස්�� ම�ට�� සං�ධානය ෙක�ට පව�වන ල�.  
 
ආපදා ත�වය� මත ක� තබන ලද ෙමම තරගාව�ය එ�  අවස� තරගාව�ය අධ�ාපන අමාත�ාංශෙ� අ�මැ�යට යට�ව  
2017 �� මස 23 සහ 24 ෙද�න  - ගා�ල ශා�ත ඇෙල��යස් ��හල ෙ���යව පැවැ��මට කට�� සං�ධානය කර ඇත.     
 

එබැ�� 2017 ෙ�වල අවස� ෙචස් තරගාව�ය සඳහා එම කට�� සා�ථකව කරගැ�ම සඳහා පහත සඳහ� කට�� 

ෙන�පමාව �� කරන ෙලස ඉ�ලා ���. 
 

1. ඔබට අදාල �ස්��කෙ� �ස්�� ම�ටෙ� පැව� ��ක තරගව�� ෙ� සඳහා ෙ�� ප�� න�� ෙමෙත� අවස� 

තරගවල �යා ප�ං� කර ෙන�ග�  �ය�ම �ඩක ��කාව� 2017 �� මස 20 අඟහ�වාදා �නෙහ� ඊට ෙපර �යාප�ං� කර 

�ම ��ම.  

ෙ� සඳහා �ද�ාල ම�ට�� අදාල �ස්�� තරගාව�ය සං�ධානය කළ සං�ධායක නැ�න� තරගාව� ක��ව �රකථන 

ම�� අමතා අවස්ථාව ලබා ග�න. 

ඒ සඳහා සංගමෙ� ගාස්� ෙග�ෙ� ��ෙවත සහ ෙත�ර�� �ස්�� තරගාව� /උෙළල කැඳ�� ��ෙය� ද�වා ඇත. 
 

2. අවස� තරගවලට  ෙ��ෙ� �මෙ�දය.  
ෙ�වල ෙචස ්උෙළල. 
�ස්�� තරගාව�ෙ� � � ස්ටා�  ප�සාධන ම�ටම ලබා ගැ�ම හා අවස� වටයට ප� ෙ���ගත ෙ�ඛණෙ�  කද 
�ස�මට (ට� ෙ��) අ�ව ��ම  20 ක ෙදනා අතරට අය�වන යන අවශ�තා ෙදකම ස�රාලන �ඩකය�/��කාව�  
අවස� උෙළල සඳහා ඉ��ප��මට ���ක� ලබ�.  
 
ෙ�වල ෙචස ් තරග. 
�ස්�� ෙ��� තරග වල� �ඩාකර 1, 2 ,3 ස්ථාන ලබා ග�නා අය අවස� තරග සඳහා ���ක� ලබන අතර 
සහභා��වය 6 ට වැ�වන සෑම 06 ෙදෙන�ට එ� අෙය�ටම  එ� අෙය� බැ�� ෙත�රා ග� ලැෙ�.  
ෙකෙස� ෙවත� එ� �ස්��කය�� උප�ම �ඩක සංඛ�ාව 20 කට �මාෙ�. 
එෙස�ම �ස්�� තරගාව�ෙ� 1, 2 ,3 ස්ථාන ලබා ග� �ඩකය� හැර  4 ස්ථානෙ� ෙහ� ඊට පහල ෙ���ගත� ඇ� 
�ඩකය� අවම වශෙය� �� ල�� ව�� 50 % කට වඩා ලබා ��ය ��ය. 

 උදා �ඩකය� 01 �ට 06 ෙදෙන�ට 03 � ද, 

  �ඩකය� 07 �ට 12 ෙදෙන�ට 04 � ද, 

 �ඩකය� 13 �ට 18  ෙදෙන�ට 05 � ද, 
 �ඩකය� 19 �ට 24  ෙදෙන�ට 06 � ද, 
 �ඩකය� 25 �ට 30  ෙදෙන�ට 07 � ද, 
  
 

 

�  ලංකා  පාස�  ෙචස්  සංගමය 
)අධ�ාපන අමාත�ාංශෙ� � ලංකා පාස� �ඩා සභාවට අ�බ��ත�( 

இல�ைக பாடசாைலக� ச�ர�க ச�க� 
)இல�ைக பாடசாைலக� வ�ைளயா�� சைப�ட� இைண�க�ப���ள�( 

SRI LANKA SCHOOLS’ CHESS ASSOCIATION 
(Affiliated to Schools Sports Council, Ministry of Education, Sri Lanka) 

PRESIDENT: SECRETARY: TREASURER: 
K.H.Ranjith Thilakaratne 
G/Saint Aloysius College, 

Galle 
Mob:0771187417 

ranjittthilakaratne@gmail.com 

L.R.M.Hemantha Rathnayake 
R/Kalawana National School, 

Kalawana 
Mob:0717301788 hemanthachess@gmail.com 

M.F. Priyanthi Cooray 
Nu/Our Lady’s  School, 

Nuwara Eliya 
Mob:0714924923 Priyanthicooray1@gmail.com 



  

3. අවස� උෙළල /තරග සඳහා ෙ�ෙරන තරගක�ව� ඊට  අදාළ තරග ගාස්� ඉහත  � 500/= (��ය� ප��යය) 
සංගමෙ�  බැං�  ��මට ෙග� ���පත 2017  �� මස 20 අතහ�වාදා �න ෙහ� ඊට ෙපර අදාල �ස්�� සං�ධායක 
ෙවත ඉ��ප�කර තරගෙ� ��ව �යාප�ං�ය �ය ��ය. 

4. ගාස්� හා ෙග��. 
i. පාසෙ� 2017 වා��ක සාමා�ක ගාස්�ව  

ඔබ පාසල 2017 ව�ෂය � ලංකා පාස� ෙචස් සංගමෙ� සාමා�ක ගාස්� ව ෙග�ම අ�වා�යෙ�. (ෙමෙත� ෙන�ෙග� 
පාස�වලට පම�) 
එය රජෙ� පාසල�� ��ය� හ� �ය�ද (� 700)  
ජාත��තර පාසල�� ��ය� එ�දහස් ප��ය� (� 1500/=) ෙව�. 
ii. අවස� තරග ගාස්�ව 
එ� �ඩකයක�ෙග� /��කාවකෙග�  re.350 /= ls. පාසල� ��� අය�� කරන �ය�ම �ඩක ��කාව�ට 
අදාලව �� තරග  ගාස්�වම එකවරම සංගමෙ� ���ගත කර  තරග �යාප�ං�ෙ��   පාස� අය��පතට අ�ණා 
ඉ��ප�කළ ��ය.  
ෙච� ප� - � ලංකා පාස� ෙචස් සංගමය- (Sri Lanka Schools Chess Association) නමට ��ය ���.   
සංගමෙ� සාමා�ක ගාස�්ව හා පාස� �යා ප�ං� ගාස�් ෙවනම ෙග�� ෙදක� ෙලස �ද�� ෙහ� ෙච� ප�ව��  � 
ලංකා පාස� ෙචස් සංගමෙ�  - මහජන බැං�ෙ� 086100130014267 අංක දරණ ���ගස්යාය ශාඛාෙ� ��මට 
තැ�ප� කළ ��ය.  
ඒ සඳහා ලැෙබන ��� ප� ෙදක ෙවන ෙවනම පාස� අය�� පතට අ�ණා ��ය ���. 

 
5. තරග පව�වන  �න  2017.��මස23සහ24  (උෙ�07.30ට වා�තා කළ ��ය. 
    ස්ථාන 

 1.  7 � පහළ බාලක සහ බා�කා   ගා/උස්ව�� හසානා �ද�ාලය -ෙදවට පාර,ගා�ල 

  2. 9.11.13.15.17.20  ගා / ශා�ත ඇෙල��යස් ��හල -ක�වැ�ල,ගා�ල 

 

6. තරග �� �� �ස්�� තරගෙ� කැඳ�� ��ෙ� ප�� ෙ�. 
 

7. එ� එ� �ස්�� සං�ධායකව�� ෙ� ස�බ�ධතා පහත දැ�ෙ�. 
 

 �ස්��කය සං�ධායක �රකථන අංක 

1 හ�බ�ෙත�ට �ම� අෙ���ය මහතා 0714492642 

2 මාතර ෙහ�ම�ත ර�නායක මහතා 0717301788 

3 ගා�ල  ජය�ත අෙස�ල මහතා 0778515671 

4 ක�තර ශා�කා �යනාර�� මහ��ය 0771262762 

5 ෙක�ළඹ (7,9 වයස් කා�ඩ) රං�� ��මර�න මහතා  0772770848 
(11,13,15,17,20 වයස් කා�ඩ) ච�� රං�ක මහතා 0718038114 

6 ග�පහ (15,17,20වයස් කා�ඩ) ය�නා හ�ආර�� මහ��ය 0718075084 

7 කෑග�ල ඉ��ක ජයව�ධන මහතා 0718395830 

8 ර�න�ර �.ඩ�.�යද�ශන මහතා 0718585774 

9 ෙම�ණරාගල රං�� �සානායක මහතා 0714463270 

10 බ��ල රං�� �සානායක මහතා 0714463270 

11 �වරඑ�ය �.�ව�මා� මහතා 0718873696 

12 මහ�වර අෙශ�ක ඒකනායක මහතා 0775910542 

13 ෙප�ෙළ��න�ව ෙර��� වස�තා මහ��ය 0718319548 

14 අ�රාධ�ර ඉ��ා� ජයෙස�කර මහ��ය 0718076733 

15 ��ණෑගල (7,9,11 වයස් කා�ඩ) එස.්ච��ර�න මහතා 0710627292 

16 මාතෙ� අෙශ�ක ඒකනායක මහතා 0775910542 

17 මඩකල�ව ෙ�.�වෙ�ෂ� මහතා 0718396848 

18 ��ණාමලය ෙ�.�වෙ�ෂ� මහතා 0718396848 

19 ��තලම ෙර�ෂා� දබෙ�රා මහතා 0718255575 

20 යාපනය ඒ.කනක��දර� මහතා 0715207222 

21 ��ෙන���ය ඒ.කනක��දර� මහතා 
ෙ�.�වෙ�ෂ�  

0715207222 
0718396848 

22 ව��යා/�ල��/ම�නාරම ඒ.කනක��දර� මහතා 
එස.්ෙස�ග� මහතා 

0715207222 
0712932015 

 

8. �ස්�� තරගාව� ��ඵල ෙ�ඛණ �ය�ල ��හ� ෙවත තැපැ� ම�� එ�ම �ාෙය��ක ෙන�වන බැ��  
http://www.chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=SRI  

http://www.chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=SRI


  

යන ෙව� අඩ�යට ��ස එම ෙත�ර�� ලබා ගත ��ය. 
 
තරගාව� ��බඳ වැ��ර �ස්තර සඳහා  අදාල ස�බ�ධතා පහත ද�වා ඇත. 
 

1. තරගාව� ක�� ෙ�ක�  -ඉ��ා� ජයෙස�කර මහ��ය 0718076733 ralapanawa63@gmail.com 

2. තරගාව� ක�� සභාප� -ෙ�.ච�ත �මාර �යල� මහතා 0710742177 kpckpiyalath@gmail.com 

3.   ග� භා�ඩාගා�ක -�ය�� �ෙ� මහ��ය 0714924923 priyanthicooray1@gmail.com 

4.  ග� ෙ�ක� -එ� .ආ�.එ�.එ�.�. ර�නායක මහතා 0717301788 hemanthachess@gmail.com 

5. ග� සභාප�  -ෙ�.එ�.රං�� �ලකර�න මහතා 0771187417 ranjitthilakaratne@gmail.com 

ෙමම �ය� ��න වලට එ�වරම �� �� තැපැ� යැ�ම සඳහා පහත දැ�ෙවන ��න එක�ව �ටප� කර ගත හැ�ය. 

hemanthachess@gmail.com,priyanthicooray1@gmail.com,hemanthachess@gmail.com,kpckpiyalath@gmail.com,r

alapanawa63@gmail.com 

ෙමම �යාව�ෙය� ලා ඔබ �ය� ෙදනාම ස�යව දායකව� ඇතැ� බලා ෙප�ෙර��� ෙව�. 

 

ස්���,ෙමයට  : 

සංගමෙ� අණප��, 

අ�ස� කෙළ�,  
එ�.ආ�.එ�.එ�.�.ර�නායක , 
ග� ෙ�ක�  , 
� ලංකා පාස� ෙචස් සංගමය , 
කලවාන . 
ර /කලවාන ජා�ක පාසල . 
  
ෙ� .එ� .ර���  �ලකර�න   
ග� සභාප�  ,� ලංකා පාස� ෙචස් සංගමය ,   
��හ�ප�(අධ�ාපන ප�පාලනෙස�වය  - 111  )     
ගා /ශා�ත ඇල��යස් �ද�ාලය, 
ගා�ල.  

 

 


