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�याड�म�टन 

अनसची ु ू १ 


कराया हङकङले बा�ष�क �पमा यायो�खा अ�तर भा�षक  याड"म�टन $या"मपयन"शपको 

आयोजना ग)र 
करात राई यवाह�लाई ु “,व,-यको ला.ग खेलकदलाई रोज0ु , िजवनको ला.ग 

कलतलाई छोड0ु ” भ�ने नारा स3हत खेलकदको मा4यमबाटु   
करात यवाह�लाई एकता ु
गराउन ुयस काय�7मको उदे8य रहेको छ । 

काय��म 

नाम : यायो�खा अ�तर भा�षक बेड"म�टन $याि;पयन"शप (२) – २०१८ 

"मAत : २६ Cडसे;बर २०१८, बधबार ु (बि�सङ हो"लड)े 

समय : 3दउँसो ३ देGख ९ बजे स;म 

,थान : 1/F, Yuen Long District Sports Hall, Yuen Long 

ल��त दश�कह� 

1.  यापार  यावसायीह� 

2. क;पनीका कम�चारJह� 

3. 
करात राई यवा यवतीह�ु ु  

अनसची ु ू २ 

��तयो�गता 

KAतयो.गता Aन;न अनसारले संचालन हने छ । कन कन KAतयो.गता गन आयोजकले Aनण�य ु ु ु ु N

गन छ ।N  

1. मे�स ""सङगल" 

2. वमे�स ु ""सङगल" 

3. मे�स "डबल" 

4. वमे�स ु "डबल" 

5. "म�स "डबल" 

हाल Aन;न गन Aनण�य ग)रएको छ ।N  
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1. मे�स डबPस `ए´ Cड"भजन, 

2. मे�स डबPस `Qब´ Cड"भजन, 

3. "म�स डबPस 

�कोर �नयम 

,कोर Aनयम Aन;न २ Kकारको रहेको छ । कन ,कोर Aनयम अनसार खेलाउने हो आयोजक ु ु
ले Aनण�य गन छ ।N  

1. Point 21 Best of 3 Game (Knockout) 

यस Aनयम अनसार खेलाउदा समयु  धेरै "लने भएकोले Badminton World 

Federation ले सन २०१४ बाट अकT Aनयम AनकालJ Kि�टस गदU आई रहेको छ । 
2. Point 11 Best of 5 Game (knockout) 

यस Aनयम अनसार खेलाउदा समय कम "लने तर खेलाडीह�ले आVनो कलाु , चात�यता ु
देखाउन नस�ने  याड"म�टन खेलाडीह�को राय आईरहको छ । यो Aनयम आउदो मे 

२०१९ को बWककमा हने ु Badminton World Federation को साधारण सभामा K,ताव 

राGख�दै छ । 

हाल Aन;न गन Aनण�य ग)रएको छ ।N  

1. Point 21 Best of 3 Game (Knockout) 

सहभागी हन यो यताु  

सहभा.ग हन Aन;न योXयता पगेको हनपन छ ।ु ुु ु N  

1. ""सङगल" KAतयो.गतामा भाग "लन "राई" जातीको हनपन छ । राई जाAत KमाGणत ु ु N

गन� हङकङ आईCड काड� देखाउन पन छ । हङकङ आईCड काड�मा अ�य जाAत भएमा ु N

KमाGणत गन� भा�षक सं,थाको KमाGणत Kमाण पY देखाउन पन छ । भा�षक सं,था ु N

गठन भएको छैन भने कनै Kमाण पY वा ु २ जना साँछ[ माAनस रा\न पनछ ।ु N  

2. "डबल" KAतयो.गतामा भाग "लन जोसकै राई जाती भई एउटै थर भएको हनपन छ । ु ुु N

राई जाAत KमाGणत गन� हङकङ आईCड काड� देखाउन पन छ । थर KमाGणत गन� ु N

भा�षक सं,थाको KमाGणत Kमाण पY देखाउन पन छ । हङकङ आईCड काड�मा अ�यु N  

जाAत भएमा KमाGणत गन� भा�षक सं,थाको KमाGणत Kमाण पY देखाउन पन छ । ु N

भा�षक सं,था गठन भएको छैन भने कनै Kमाण पY वा ु २ जना साँछ[ माAनस रा\न ु
पनछ ।N  



Page 3 

सहभा�ग फारम 

सहभा.ग खेलाडीले तो
कएको सहभा.ग फारम भ)र बझाउन पद�छ । सहभा.ग फारम भदा� ु ु
अAनवाय� Declaration मा ह,ता_र ग)र बझाउन पद�छ । ु ु १८ बष� भ�दा कम उमेरका 

सहभा.गले Parents/Guardians लाई अAनवाय� ह,ता_र गराएको हन पन छ ।ु ु N  

सहभागी �नयम 

1. खेलाडी खेल स�हन ु ुु १५ "मनेट अवागै खेल हने ,थानमा आईपXन पनछ ।ु ु ु N  

Player should attend 15 minutes advance at the court before start the game . 

2. य3द खेलाडीको नाम बोलाएको ३ "मनेट "भY कोट�मा उपि,थत नभए walkover माAनने 

छ । 
If player do not attend the court within 3 minute, after calling the name, it will 
deemed to be walkover. 

3. खेल अवधीभर ए;पाएर र लाइ�समेनको Aनण�य माY मा�य हने छ ।ु  

During the game, the Referee & Linesman's decision will be final. 

4. य3द खेलमा कनै द�वधा उbप�न भएमा अि�तम Aनण�य आयोजकले गन छ ।ु ु N  

If any dilemma rise, the organizer have rights to make final decision. 

5. खेल अव.धभर धcूपान, म3दरापान तथा हो-हPला गन� पाईने छैन । 
Smoking, Alcohol drinking and making vulgar noise is strictly prohibited during the 
game. 

6. eसे कोड: 3टस�ट र रबरको सोल भएको ,पोट� जbता लगाउन पद�छ ।ु  

Dress code will be T-shirt and rubber sole sport shoes. 

7. Kोपर eसे कोड लगाएको खेलाडीह�लाई माY खेल खेPन 3दईने छ । 
Proper dressed player is allowed to play game. 

8. खेल खेPदा कनै घाउचोटपटक लागेमाु , शा)र
क अगंभंग भएमा वा मbय भएमा खेलाडी ृ ु
आफै िज;मेवार हनपन छ । आयोजकले खेलाडीलाई कनै _तीपAत� 3दने छैन ।ु ु ुN ु  

The player should be liable himself/herself, if any injury, damage of body organ or 
death may occurred in the game. The organizer shall not pay any compensation to the 
player. 

अनसची ु ू ३ 

अनमा�नत खच�ह�ु  

7.सं. "शष�क रकम 

1 नगद पर,कारु  HK$ 

2 हल ब
कङु  HK$ 

3 KमाणपY HK$ 
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4 मेडल HK$ 

5 iफj HK$ 

6 एड"मAनkiशन खच� HK$ 

7 Qब�वध HK$ 

  ज;मा HK$ 

अनमा�नत आ'दानीु  

काय�7मको आ;दानी Aन;न त)रकाले रकम संकलन ग)रने छ । 

१. �पो�सर 

,पो�सरह�लाई Aन;न त)रकाले ब.ग�करण ग)रएको छ । 

क. टाईटल �पो�सर 

टाईटल ,पो�सर म\य Kायोजक रहने छ । टाईटल ,पो�सर गनको नाम काय�7मको अगाCड ु N

राGख  यानर बनाईने छ । ज,तै "........................ lवारा Kायोिजत" यायो�खा अ�तर भा�षक 

 याड"म�टन $या"मपयन"शप । टाईटल ,पो�सर गनलाई रातो खादा Kदान ग)रने छ र उहाँको N

हातबाट काय�7म उlघाटन ग)रने छ । टाईटल ,पो�सरको रकम काय�7म संयोजन स"मAतले 

Aनधा�रण गरे बमोिजम हनेछ । हाल Aन;न रहेको छ ।ु  

टाईटल काय��म भाग रकम 

"नाम" lवारा Kायािजत यायो�खा अ�तर भा�षक  याट"म�टन $याि;पयन"शप __ HK$8000 

ख. ,फ-, मेडल तथा �माणप1 �पो�सर  

iफj तथा मेडलह� ,पो�सर गनलाई Aनलो खादा Kदान ग)रने छ र उहाँको हातबाट सो N

पर,कार Qबतरण ग)रने छ । पर,कार ,पो�सरको रकम काु ु य�7म संयोजन स"मAतले Aनधा�रण 

गरे बमोिजम हनेछ । हाल Aन;न रहेको छ ।ु  

1 iफj र मेडल ,पो�सर ६ वटा iफj र ६ वटा मेडल (�वनर) HK$5000 

2 मेडल ,पो�सर (रनरअप) ६ वटा मेडल (रनरअप) HK$3000 

3 KमाणपY ,पो�सर 
६ वटा (�वनर), ६ वटा (रनरअप), ६ वटा (थड�), 

सहभा.गह�, र ,पो�सरह�लाई 
HK$1500 
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ग. नगद पर�कार �पो�सरु  

नगद पर,कार ,पो�सर गनको नाम पर,कारको अगाCड राGख पर,कार घोषणा ग)रने छ र ु ु ुN

नगद पर,कार ,पो�सर गनलाई ह)रयो खादा Kदान ग)रने छ र उहाँको हातबाट नगद ु N

पर,कार Qबतरण ग)रने छ । पर,कार ,पोु ु �सरको रकम काय�7म संयोजन स"मAतले Aनधा�रण 

गरे बमोिजम हनेछ । हाल Aन;न रहेको छ ।ु  

S/N Sponsor Match Place Prize 

1 "नाम" मे�स "डबल" �वनर Kाईज HK$1200 

2 "नाम" वमे�स ु "डबल" �वनर Kाईज HK$1200 

3 "नाम" "म�स "डबल" �वनर Kाईज HK$1200 

4 "नाम" मे�स "डबल" रनरअप Kाईज HK$800 

5 "नाम" वमे�स ु "डबल" रनरअप Kाईज HK$800 

6 "नाम" "म�स "डबल" रनरअप Kाईज HK$800 

7 "नाम" मे�स ""सङगल" �वनर Kाईज HK$600 

8 "नाम" वमे�स ु ""सङगल" �वनर Kाईज HK$600 

9 "नाम" मे�स ""सङगल" रनरअप Kाईज HK$600 

10 "नाम" वमे�स ु ""सङगल" रनरअप Kाईज HK$600 

२. सहभागी श3कु  

सहभागी शPक संयोजन स"मAतले Aनधा�रण गरे बमोिजम हनेछ । हाल Aन;न गन Aनण�य ु ु N

ग)रएको छ । 

• एक 3टमको हङकङ ३०० डलर  । 

अि�तम दता� �म�त 

• २१ Cडसे;बर २०१८, श7बार स;मु  

बैङक एकाउ:ट 

Name: Rai Rajen, HSBC: 587-161266-288 
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अनसची ु ू ४ 

काय� बाँडफाँड 

मल संयोजकु  : 

1. यवा खेलकदु ु , संगीत तथा संचार Qबभाग – बm राई/रिजन राई 

o कोट�ब
कङ गन� ।ु ु  

o कोट�  याव,थापन गन�ु 

o सहभागी फारम तयार पान� ।ु  

o सहभागी क�iया�ट साईन गराउन ।ु  

o टाईटल ,पो�सरह� खोoन ।ु  

o सह ,पो�सरह� खोoन ।ु  

o Kमाण पY तयार पान�ु 

o ,कोर "शट तयार पान� ।ु  

o फोटोpा
फ/"भCडयोpा
फ, )रपT3टङ गन� ।ु  

o खेलकद रनडाउन तयार गन� ।ु ु  

o Qब"भ�न Kा�व.धकह�को Aनयि�त गन� ।ु ु  

o संयोजकह�लाई काय� Qबभाजन गन� ।ु  

संयोजकह� : 

संयोजकह�ले Kायोजकह�को खोिज ग)र आ.थ�क संकलन गदU मलुसंयोजकलाई सघाउ पराउन ु ु
िज;मेवारJ रहने छ । 

1. 
करण राई (चाि;लङ) 

2. शभराज राई ु (बा�तावा) 

3. रQबच�q राई (सा;पाङ) 

4. संिजब राई (कोयी) 

5. लोखराज राई (बा3हङ) 

6. गणेश राई (पमाु ) 

7. रमेश राई (थलङु ु ) 

8. कमल दमी ु (दमीु ) 

9. मगे�q राई 

10. हेमराज राई 

11. 3दपक केशर राई 
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सहसंयोजकह� : 

1. सि;नमा ु भा�सा तथा खानपान Qबभाग – खानेपाAन  याव,थापन गन� ।ु  

2. अAत.थ हेरQबचार तथा सbकार Qबभाग – खानेपाAन Qबतरण गन� ।ु  

3. स;पती तथा कोष अ"भव�r �वभाग ृ – आव8यक पन बजेट  याव,थापन गन� ।N ु  

4. ढवानीु , भtडार तथा ओसारपसार Qबभाग – सामाpीह� ओसार पसार तथा थ��याउने 

5.  यावसाय, रोजगार तथा यातायात Qबभाग (प)रवत�न) – यातायात  याव,थापन 

6. काय�लय संचालन तथा छपाई �वभाग – Aनम�Yणा,  यानर, KमाणपY छपाई 

7. 
करात धम� संर_ण तथा सं,कार �वभाग – उlघाटन सामा.pह� 3दयोबिbत, सि;नमा ु
पा�हाङको फोटो, तयार गन� ।ु  

8. बाल, म3हला, Kौढ तथा ,वागत Qबभाग –  याज, फल मालाह� तयार गन�ु ,ु अAत.थ 

,वगत गन� ।ु  

9. मौ"लक संकलन तथा सरसजावट Qबभाग – सरसजावट तथा साउtड, लाई3टङ, साकेला 

.गती �यासेट, उlघाटन धन  याव,थापनु  

10. फोहरमैला संकलन तथा सरसफाई �वभाग – फोहरमैला संकलन तथा  याव,थापन 

11. आपतका"लन सहयोग तथा सर_ा Qबभाग ु – Aनय�Yण, Kाथ"मक उपचार तथा सर_ाु  

12. सwतलङ मम�त तथा Aनमा�ण Qबभाग ु ु ु – टेबल, कसxु , टे�ट, Aनमा�ण तथा चलाघर सहयोग ु
संकलन 

13. "श"ल संकलन तथा सं,कAत Qबभाग ृ – काय�7ममा "श"ल आव8यक भए Kदश�नी गन� ।ु  

14. संगठन Qब,तार तथा सम�वय �वभाग – आ�त)रक सम�वय तथा ,वंयमसेवक 

प)रचालन 

अनसची ु ू ५ 

काय��मको �परेखा 

काय�7म संचालक – काय�कारJ स.चव (नभए 
कराया स.चव) 

1. आशन pहण – 

o अ4य_ 

o Qबभाग Kमखु 

o मल संयोजकु  

o मल Kायोजकु  

o अ�य Kयोजकह� 

2. फलु /खादा Qबतरण 

3. काय�7मबारे– Qबभाग Kमखु 

4. 3दयोबिbत बालJ उlघाटन 

5. उlघाटन धनु (डाउनलोड) 

6. टाईटल ,पो�सर – 

7. ध�यबाद  – मल संयोजकु  

8. समापन – अ4यक्

 


