
ශ්රී ලංකා ම ලංලකක ලංරීඩම 

98 ලංවන ලංජමති  ලංශූරතමවය ලං- ලං2020 
දෙසැම්බර් මස 26,27,28 සහ29 දිනයන්හි ද ොළඹ සුගතෙොස ක්රීඩාංොනගනය 

 

සහභොගිවන ක්රීඩාං  ක්රීඩිකා ොවන්හ සහ නිලධොරින්හ සඳහො දපොදු උපදෙස් මොලොව 
 

 

ෙැනට දලොවපුරො පැතිර ඇති ද ොවිඩ් 19 වසනගත තත්වය දහ්තුදවන්හ ශ්රී ලන ො මලල ක්රීඩාංො 

විසින්හ පැවැත්ීමට දින නියම  ර තිබූ තරඟොවලි කිිපයක් අනදේක්ිතව අවලනගු කිරීමට 

සිදුවූ ඔබ ෙන්හනවො ඇත. ද දස් දවතත් පවතින තත්වය මත ලැදබන අවසර සීමො යටදත් 

98 වන ජොති  මලල ක්රීඩාංො රතරතොවය ද දස ්දහෝ පැවැත්ීමට අප තීරණය  ර ඇත. එක් 

එක් ඉසව් සඳහො දතෝරොගත් සීමිත ක්රීඩාං  ක්රීඩිකා ොවන්හ ද ොටස ට පමණක් එම අවස් ොව 

ලබොදීමට සිදුීම පිළිබඳ අප  ණගොටු වන්හදනමු. එදස් වුවෙ මලල ක්රීඩාංො වැනි ක්රීඩාං  

ක්රීඩිකා ොවන්හ විලොල රමොනයක් සහභොගිවන තරඟවලියක් පැවැත්ීම සඳහො දමපමනින්හ දහෝ 

අවස් ොව ලැබීම ගැන අප සියල්ලන්හ සතුටු විය යුතුය. 
 

 තරඟය සඳහො සහභොගි වන සියලුම ක්රීඩාං  ක්රීඩිකා ොවන්හ සහ නිලධොරින්හ ෙැනට රජය 

විසින්හ ර ොලයට පත්  ර ඇති දසෞඛ්ය මොර්දගෝපදශල ීතති රීති ෙැඩිකා දලස 

පිළිපැදිය යුතුදව්. (මීටරය දුර, සුදුසු මුහුණු ආවරණ පැලඳීම, නිතරම ෙෑත් පිරිසිදුව 

තබො ගැීතම වැනි  රුණු) 
 

 උණ / දිගු  ැස්ස / උගුදර් අමොරුව / තෙ දසම්රතිලයොව වැනි ලක් ණ ඇත්නම් 

තරගයට සහභොගිීමට පැමිණීදමන්හ වැලකිය යුතු අතර එදස් පැමිදණන 

කිසිදවකුට කිසිදු දහ්තුවක් මත තරඟවලට සහභොගිීමට ඉඩාංදෙනු දනොලැදේ.  
 

 සියලුම ක්රීඩාං  ක්රීඩිකා ොවන්හ තමන්හදඉ ඉසව් පැවැත්දවන දිනයන්හිදී මුලින්හම වොර්තො 

 ල යුත්දත් දටොරින්හටන්හ දපදෙදස් ක්රීඩාංො දන්හවොසි ගොර පරිරයටය (දහොකී පිටිය 

අසල). එදස් පැමිණීදම්දී තම දපෞශගලි  හැඳුනුම්පත දහෝ එවැනි පිළිගත හැකි 

දවනත් ලියවිල්ලක් (පොස්දපෝට්/රොජ ොරී හැඳුනුම්පත/රියදුරු බලපත්රය)  සමග තම 

තරඟ අන ය ෙ රැදගන ඒම අනිවොර්ය දව්. 
 

 ක්රීඩාං  ක්රීඩිකා ොවන්හ දටොරින්හටන්හ සිට සුගතෙොස ක්රීඩාංොනගනය ෙක්වො බස් ර  මගින්හ 

රවොහනය කිරීමට නියමිත අතර එක් එක් දිනයන්හි ඉසව් පැවැත්දවන දව්ලොවන්හ 

අනුව ස ස්  ල බස් ර  පිටත්ීදම් සහ සුගතෙොස ක්රීඩාංොනගනදස සිට ආපසු 

පැමිදණන දව්ලොවන්හ ෙැක්දවන දල්ඛ්නයක් පහතින්හ ෙක්වො ඇත. ඒ හැර දවනත් 

අයුරකින්හ සුගතෙොස ක්රීඩාංොනගනයට ඇතුළුීමට ක්රීඩාං  ක්රීඩිකා ොවන්හට අවසර 

දනොලැදේ.    
 
 

 අනවලය බු  බොිරොදිය කිසිවක් රැදගන දනොඒමට වග බලො ගත යුතු අතර ආහොර, 

තරඟයට අවලය ඇඳුම් පැලදුම් පොවහන්හ හො අදනකුත් අවලය උප රණ පමණක් 

රැදගන ආ යුතුදව්. (දපෞශගලි  වොහන හො යතුරු පැදි ගොල් කිරීමට දටොරින්හටන්හ 

දපදෙදස් පහසු ම් සපයන අතර දහල්මට් ජැ ට් වැනි උප රණ සඳහො ෙ එවැනි 

පහසු ම් සැපදස) 
 

 පුහුණු රුවන්හ සහ සම්බොහ යින්හට දමම පහසු ම් ලබොදිය හැකි අතර එදස් 

සහභොගිීමට බලොදපොදරොත්තු වන පුහුණු රුවන්හ සහ සම්බොහ යින්හ දෙසැම්බර් 

මස 22 දිනට දපර ශ්රී ලන ො මලල ක්රීඩාංො දහෝ ජොති  මලල ක්රීඩාංො පුහුණු රු 



වයි.දක්. කුලරත්න මහතො දවත ලිඛිත ඉල්ීමක්  ල යුතුදව්. ද දස ්දවතත් ඒ 

හැර ක්රීඩාං ක්රීඩිකා ොවන්හදඉ දෙමව්පියන්හ, ිතවතුන්හ , දිරිගන්හවන්හනන්හ දහෝ 

සහොය යින්හට ක්රීඩාංොනගනයට ඇතුළුීමට අවසර දනොලැදේ. අෙොල දිනයන්හිදී 

ක්රීඩාංොනගනයට ඇතුළුීමට අවසර ලත් සියලු අයදඉ නොම දල්ඛ්නයක් ක්රීඩාංොනගනදස 

ඇතුල්ීදම් දෙොරටුව රොජ ොරී භොර ආරක්   අනල දවත ලබොදෙන අතර ඔවුන්හ 

විසින්හ ඒ අනුව  ටයුතු ද දරනු ඇත.  
 

 සුගතෙොස ක්රීඩාංොනගනයට ඇතුල් ල පසු තරග අවසන්හ ීදමන්හ පසු අෙොල් බස් ර  

මගින්හ නැවත ක්රීඩාංොනගනදයන්හ පිටව  යනදතක් කිසිදවකුට ක්රීඩාංොනගනදයන්හ පිටතට 

යොමට අවසර දනොලැදේ. ක්රීඩාංොනගනය ඇතුලත නැරඹුම් පීඨි ොදව් (Tiers) ක්රීඩාං  

ක්රීඩිකා ොවන්හදඉ අන  අනුව  ලොප දවන්හ ර ඇත.ඒ අනුව ක්රීඩාංොනගනයට ඇතුළුවූ පසු 

තම තරග අන  අනුව දවන්හ  රන ලෙ  ලොපදස පමණක් විදව්  ගත හැකි අතර 

විවිධ  ණ්ඩාංොයම් වලදයන්හ ක්රීඩාංොනගනදස තැන්හ තැන්හවල රැදීමට අවසර නැත.  
 

 තම ඉසව්ව ආරම්භීමට විනොඩිකා 90  ට (පැය 1 ½ ) දපර සහ ඉසව්ව අවසන්හී 

විනොඩිකා 45 ක් දතක් ඇග උණුසුම් කිරීදම් ක්රීඩාංොනගනදස (මී. 200 ධොවන ප ය) රැඳී 

සිටිය හැකි අතර එම  ොලයන්හට දපර හො පසු එි රැඳී දනොසිටිය යුතුය. ඉහත කී රැඳී 

සිටිය හැකි  ොලය අතරතුර සම්භොහන  ටයුතු දහෝ විදව්කීව ගත රන  

අවස් ොවන්හිදී එම ස් ොනදසෙ සලකුණු  ර ඇති තම අන යට අෙොල  ලොපදස 

පමණක් රැඳිය යුතුය.  
 

 තරඟ රතිඵල සහ අවසොන තරහ සඳහො සුදුසු ම් ලැබූවන්හදඉ අන  ලේෙ වි ොලන 

යන්හත්ර මගින්හ ෙැනුම් දෙන ද රන අතරම එම දල්ඛ්න පහසු ස් ොනය  රෙර්ලනය 

ද දරනු ඇත. ඒ අනුව ලිඛිතව අභීයොචනයක් ඉදිරිපත් කිරීදම්  රුණක් හැර තරඟ 

 ොර්යොලයට ඇතුළුීමට කිසිදවකුට අවසර නැත. 
 

 ජයග්රොහ යින්හට පෙක් ම් සහ සහති පත් එදිනම ලබොදෙන අතර  ඒ සඳහො 

ජයග්රොහී ප පුවරු උත්සව අවස් ොවක් දනොපැවත්දව්. එදස් වුවෙ තරඟ ජයග්රොහයින්හට 

ඡොයොරූප ගැීතමට අවලය ෙර්ලන පසුතලයක් ස ස් ද දරනු ඇත.  
 

 සියලුම තොක් ණි  නිලධොරින්හට රැදී සිටීමට රධොන ක්රීඩාංොගොරදස පහත මහදල් 

ස් ොනයක් දවන්හ ද දරනු ඇත. තම රොජ ොරී දනොවන අවස ්ොවන්හිදී එම 

ස් ොනදස පමණක් රැදී සිටිනු ඇතැයි අදේක් ො ද දර්.  
 

 තරඟොවලිය ආවරණය කිරීම සඳහො විෙුත් හො මුද්රිත මොධයදව්දීන්හට අවස ්ොව 

ලබොදෙනු ඇත. එදස් වුව එම අවස ්ොව ෙ සීමිත බැවින්හ සහභොගිීමට අදේක් ො 

ද දරන සියලුම මොධයදව්දීන්හ දෙසැම්බර් මස 22 දිනට ර ම තම සහභොගිත්වය 

පිළිබඳව ලිඛිතව දහෝ ඊදම්ල් මගින්හ ශ්රී ලන ො මලල ක්රීඩාංො ෙැනුවත් කිරීම එම 

 ටයුතු සොර්   කිරීමට වඩාංොත් පහසු වනු ඇත.                                                      
ඊදම්ල්:  sri@mf.iaaf.org          දටලිද ෝන්හ :  268 23 29 

 

දම්ජර් දජනරොල් පොලිත රනන්හදු 
සභොපති 
ශ්රීලන ො මලල ක්රීඩාංො       2020 දෙසම්බර් 17 
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ජොති  මලල ක්රීඩාංො රතරතොවය 2020 - බස ්ර   ොල සටහන 
 

2020.12.26 ලං(පළමු ලංදිනය) 

දටොරින්හටන්හ සිට පිටත්ීම  සුහතෙොස ක්රීඩාංොනගනදස සිට ආපසු 
දව්ලොව බස් ර  ඉසව්  දව්ලොව බස් ර  ඉසව් 
දප.ව. 05.30 2 මී.3000 බොධ  

මී.5000, දුර පැීතම 
 දප.ව. 09.45 1 ම් 3000 බොධ  

මී.5000 
දප.ව. 06.00 3 මී. 200. යගුලිය  දප.ව. 10.45 3 මී. 200, යගුලිය, 

දුර පැීතම 
දප.ව. 06.30 1 සත්රයොම,දහල්ල  දප.ව. 11.15 2 මී. 800, දහල්ල 

දප.ව. 07.00 2 මී.800, දුර පැීතම  ප.ව.   12.15 2 මී. 200, දුර පැීතම 

    ප.ව.   04.30 1 සත්රයොම 
 

2020.12.27 ලං(දෙවන ලංදිනය) 

දටොරින්හටන්හ සිට පිටත්ීම  සුහතෙොස ක්රීඩාංොනගනදස සිට ආපසු 
දව්ලොව බස් ර  ඉසව්  දව්ලොව බස් ර  ඉසව් 
දප.ව. 05.30 2 මී. 3000 බොධ  

මී. 5000, රිටි පැීතම 
 දප.ව. 09.45 1 මී. 3000 බොධ  

මී. 5000 
දප.ව. 05.45 2  ු ලු පැීතම 

 වදපත්ත 
 දප.ව. 10.15 1  ු ලු පැීතම 

දප.ව. 06.00 1 සත්රයොම, උස පැීතම  දප.ව. 10.45 2 මී. 800, රිටි පැීතම, 
 වදපත්ත 

දප.ව. 06.15 2 මී. 800,  වදපත්ත  දප.ව. 11.55 1 උස පැීතම,  වදපත්ත 

    ප.ව.   12.30 1  ු ලු පැීතම 

    ප.ව.   04.15 1 සත්රයොම 
 

2020.12.28 ලං(දතවන ලංදිනය) 

දටොරින්හටන්හ සිට පිටත්ීම  සුහතෙොස ක්රීඩාංොනගනදස සිට ආපසු 

දව්ලොව බස් ර  ඉසව්  දව්ලොව බස් ර  ඉසව් 
දප.ව. 05.10 1 මී. 10000, රිටි පැීතම  දප.ව. 09.00 1 මී. 10000 

දප.ව. 05.30 1 ෙල රයොම, තුන්හ පිම්ම  දප.ව. 10.00 2 මී. 100 

දප.ව. 06.00 3 මී. 100, යගුලිය 
උස පැීතම 

 දප.ව. 10.45 3 රිටි පැීතම, තුන්හ පිම්ම 
 ු ලු පැීතම 

දප.ව. 06.30 2  ු ලු පැීතම 
දහල්ල 

 දප.ව. 11.15 2 යගුලිය, දහල්ල  
උස පැීතම 

    ප.ව.   12.30 2  ු ලු පැීතම, මී. 100 

    ප.ව    05.00 1 ෙල රයොම 
 

2020.12.29 ලං(සිව් ලංවන ලංදිනය) 

දටොරින්හටන්හ සිට පිටත්ීම  සුහතෙොස ක්රීඩාංොනගනදස සිට ආපසු 

දව්ලොව බස් ර  ඉසව්  දව්ලොව බස් ර  ඉසව් 
දප.ව. 05.10 1 මී. 10000  දප.ව. 09.00 1 මී. 10000 

දප.ව. 05.30 1 මිටිය -  ො, තුන්හ පිම්ම  දප.ව. 10.00 2 මී. 400 

දප.ව. 05.45 3 මී. 400, ෙල රයොම  දප.ව. 10.45 1 මිටිය -  ො, තුන්හ පිම්ම 

දප.ව. 06.30 2 මී. 1500, මිටිය - පි  දප.ව. 11.00 1 මී. 1500 

    ප.ව.   12.30 2 මී. 400, මිටිය - පි 

    ප.ව    05.00 1 ෙල රයොම 

 


