
 

 

 

 

 

SLASU/2023/CIRC/REG  

02nd January 2023 

ANNUAL REGISTRATION  

OF SCHOOLS/CLUBS, COACHES & ATHLETES FOR  2023 
( 2022 වර්ෂය සඳහා Online System ලියාපදිංචිවූ Clubs සහ schools ,  2023 සඳහා නැවත දත්ත 

ඇතුලත් කිරීමට අවශ්ය නනාවන අතර භාර ආචාර්යවරයා විසින් තමන්ට ලබා දී ඇති Username 

සහ Password එක භාවිතා කර 2023 වර්ෂය සඳහා නැවත ලියාපදිංචි වීමට අවශ්ය ක්රීඩක 

ක්රීඩිකාවන් පමණක් නතෝරා ලියා පදිංචි කිරීනේ ක්රියාවලිය වඩාත් පහසුනවන් කළ හැක. )  

 

The Sri Lanka Aquatic Sports Union invites all past/new affiliates intending to participate in Aquatic 

Sports to renew their registrations for the year 2023.  

 

Members are kindly requested to read through this circular and make note of the rules about 

registrations. 

 

1.     GENERAL REGULATIONS 

 

 All institutions shall renew their affiliation by paying the requisite affiliation fee before 

participating in any of the aquatic activities conducted by SLASU. 

 

 All athletes representing a school/club MUST be registered before participating in any 

competition conducted by SLASU. 

 

 Registration of new athletes or renewal of past athletes may be done by paying the annual 

registration fee in respect of each athlete during the following periods: 

 
  02nd January 2023 – 31st January 2023 

31st May 2023  – 30th June 2023   

 

 Registrations of all athletes will be accepted as late registrations outside the above-specified 

periods and will be levied as late registration charges. 

 

 All clubs/schools/institutions shall pay the annual affiliation fee irrespective of whether they 

have athletes to be registered. Failure to do so will result in the discontinuation of the delivery of 

regular communication from SLASU and loss of membership status. Any club/school/institution 

renewing their application will only be accepted upon settling all due arrears. 

 

 One athlete can be registered under one school and one or more clubs/institutions. Each will 

apply a separate registration fee. 

 

 No refund will be entertained in any case. 



 

 

 

2022 වර්ෂනේ සිට අප විසින් හඳුන්වා දී තිනබන නව පරිගණක වැඩසටහන මගින් ලියා පදිංචි 

කිරීනේ ක්රියාවලිය වඩාත් පහසුනවන් හා නිවැරදව, ලිපි ද්රවය අවම නලස භාවිතා කරමින් සිදු කළ 

හැකි අතර නේ සඳහා ස්මාට් දුරකථන නහෝ පරිගණක භාවිතා කළ හැක. නේ සඳහා 

www.aquatics.lk නවබ් අඩවිනේ Register නවත පිවිනසන්න . 

 

1. Club/School Registration 

2. Athletes Registration  

3. Coach Registration  

 

වශ්නයන් නකාටස් තුනක් යටනත් නමම පරිගණක පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව සැලනස්. 

අප විසින් සකසන ලද නකටි වීඩිනයෝ නැරඹීම මගින් නමම පරිගණක වැඩසටහන භාවිතා කිරීම 

වඩාත් පහසු වනු ඇත. 

 

1. Club/School Registration   (දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා පමණක්ජංගම දුරකථන භාවිතා කළහැකි 

අතර Pass word සහ Username ඇතුලත්කර Log වී සිදු කරනු ලබන ක්රියාවලි   සඳහා පරිගණකයක් හහෝ Laptop 

එකක් භාවිතා කළ යුතුය.)  

 

නමය භාවිතා කළ යුත්නත් අදාළ පාසනේ නහෝ ක්ලබ් එනක් භාර ආචාර්යවරයා විසින් පමණි . 

ප්රථමනයන්ම ඔහු විසින් තම පාසලට නහෝ ක්ලබ් එකට  අදාල සියලු  විස්තර පරිගණක 

පද්ධතියට ඇතුේ කර confirm කළ යුතු අතර එය ශ්රී ලිංකා ජල ක්රීඩා සිංගමය මඟින් අනුමත කල 

පසු භාර ආචාර්යවරයා විසින් ඇතුලත් කරන ලද email එකට password එකක් එවනු ලබන අතර 

එම පාසනේ නහෝ ක්ලබ් එනක් නමම පරිගණක පද්ධතිය තුළ පදිංචි කිරීනේ ක්රියාවලිය ඇතුළු 

අනිකුත් ප්රධාන නමනහයවීේ සියේල එමගින් සිදු කළ හැක.  

නමම ක්රියාවලිය සිදුවනතුරු කිසිදු ක්රීඩකනයකුට නහෝ පුහුණුකරුනවකු හට තම විස්තර ඇතුලත් 

කිරීමට නනාහැකි අතර තම පාසැල නහෝ ක්ලබ් එක, එහි භාර ආචාර්යවරයා විසින් සැකසූ පසු 

පමණක් ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් හට සහ පුහුණු කරුවන් හට තම විස්තර ඇතුළත් කළ හැක.   

Club / School Registration සඳහා එක් පාසලකට නහෝ ක්ලබ් එකක් සඳහා ලබා නදනු ලබන්නන් 

එක Password එකක් බව කාරුණිකව සලකන්න. 

 

නමම පද්ධතිය සඳහා දත්ත ඇතුලත් කිරීනේදී නේ වනවිටත් ශ්රී ලිංකා ජල ක්රීඩා සිංගමනේ 

ලියාපදිංචි වී සිටි (පසුගිය වර්ෂවලදී ලියාපදංචි වී සිටි)  සියලුම පාසේ සහ ක්රීඩා සමාජ 

Existing නලස select කර දත්ත ඇතුලත් කරන්න. 

 

මින් නපර වර්ෂවලදී ලියාපදිංචිවී නනාමැති ප්රථම වතාවට ශ්රී ලිංකා ජල ක්රීඩා සිංගමය සමග 

සේබන්ධ වී ලියාපදිංචි වන නව පාසේ සහ නව ක්රීඩා සමාජ පමණක් New Registration නලස 

select කර දත්ත ඇතුලත් කරන්න. 

New registration සඳහා Enrollment fee Rs. 10,000/- සහ Request Letter එක ඇතුළත් නේ. 

 

2. Athletes Registration (දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා ජංගම දුරකථන භාවිතා කළ හැක) 

නමය භාවිතා කිරීම සඳහා Password අවශ්ය නනානේ. සියලුම ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් හට තමන්ට 

අදාල විස්තර නිවැරදව පරිගණක පද්ධතියට ඇතුේ කළ හැක . ප්රථමනයන්ම භාර ආචාර්යවරයා 

විසින් Club/School Registration යටනත් අදාල ක්රීඩකයා නහෝ ක්රීඩිකාව නේ පාසැල නහෝ ක්ලබ් එක 

පරිගණක පද්ධතියට ඇතුළත් කර තිබීම අනිවාර්ය නේ.  

ක්රීඩික ක්රීඩිකාවන් විසින් තමන්ට අදාල පාසැල නහෝ ක්ලබ් එක නිවැරදව select කර තමන්ට 

අදාල විස්තර නිවැරදව ඇතුේ කිරීමට වග බලා ගන්න. ජිංගම දුරකථනනේ PDF scaning 

මෘදුකාිංගයක් ආධාරනයන් ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්නේ උප්පැන්න සහතිකහේ හදපැත්ත සහ 

http://www.aquatics.lk/


 

 

(ATHLETE REGISTRATION DECLARATION page 1 & 2 ) නපෝරමය තනි PDF attachment එකක් 

නලස සකසා upload කළ යුතු නේ. නම සඳහන් කිරීනේදී ( preferred name ) අවම වශ්නයන් 

තමන්නේ නනේ වචන නදකක්  සහ ඉතිරි සියේල නකටි නයදුේ අකුරුවලින් වත් සඳහන් කරන්න. 

( උදාහරණ - R.B.M. Ajith Bandara)නමහිදී ලබා නදන නම සහතික පත්ර සැකසීනේදී භාවිතා කරන 

බැවින් නේ නදෝෂ රහිතව කිරීමට වග බලා ගන්න. 

 

3. Coach Registration (දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා ජංගම දුරකථන භාවිතා කළ හැක) 

නමය භාවිතා කිරීම සඳහා Password අවශ්ය නනානේ. පුහුණු කරුවන් විසින් තමන්ට අදාල 

විස්තර නිවැරදව පරිගණක පද්ධතියට ඇතුේ කළ හැක . 

ප්රථමනයන්ම භාර ආචාර්යවරයා විසින් Club/School Registration යටනත් අදාල පුහුණු 

කරුවානේ පාසැල නහෝ ක්ලබ් එක පරිගණක පද්ධතියට ඇතුළත් කර තිබීම අනිවාර්ය නේ. 

පුහුණු කරුවන් විසින් තමානේ ඡායාරූපය ඇතුලත් කිරීම අනිවාර්ය වන අතර නමය ශ්රී ලිංකා ජල 

ක්රීඩා සිංගමය මඟින් නිකුත් කරන ලබන හැඳුනුේපත් සැකසීනේදී නයාදා ගන්නා බව 

කාරුණිකව සලකන්න. ජිංගම දුරකථනනයන් ලබාගත් ඡායාරූපයක් නේ සඳහා ඇතුළත් කළ 

හැක (JPG/JNG/JEPEG).  

මීට අමතරව ජාතික හැඳුනුේපනත් නදපැත්ත ජිංගම දුරකථනනේ PDF scaning මෘදුකාිංගයක් 

ආධාරනයන් තනි PDF attachment එකක් නලස සකසා upload කළ යුතු නේ 

තවද ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා නවබ් සයිට් එනක් අපනලෝඩ් කර තිනබන (Form-C) නපෝරමය පුරවා 

පාසනේ - විදුහේපතිතුමානේ නහෝ ක්ලබ් එනක් - ප්රධානියා නේ අත්සන සහ මුද්රාව සහිත PDF 

attachment එක දත්ත ඇතුලත් කිරීනේදී අපනලෝඩ් කළ යුතුය. 

 

Payments 

 

Club/School Registration යටනත් දත්ත ඇතුලත් කිරීනේදී select කරනු ලබන affiliation category 

එක සහ ඇතුලත් කරනු ලබන ක්රීඩික ක්රීඩිකාවන් හා පුහුණුකරුවන් සිංඛ්යාව අනුව නගවිය යුතු 

මුදල ස්වයිංක්රීයව නපන්නුේ කරනු ලබන අතර ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අනුමත ක්රීඩික 

ක්රීඩිකාවන් හා පුහුණුකරුවන් පමණක් භාර ආචාර්ය වරයාට අවශ්ය පරිද ඔවුන්නේ නේ 

ඉදරිනයන් tick සලකුණ නයාදා නවන්කරනගන ඔවුන්ට පමණක් නගවීේ කළ හැක. Invoice එනක් 

පිටපතක් print කරගත හැක. ඉන්පසු අදාළ මුදල මීට නපර වර්ෂවලදී කළ ආකාරයට පහත 

සඳහන් ශ්රී ලිංකා ජල ක්රීඩා සිංගමනේ ගිණුේ අිංකයට Invoice නේබර් එක සඳහන් කර නගවීේ 

සිදු කළ හැක. ඉන්පසු Bank slip එක Invoice Number එක සඳහන් කර ශ්රී ලිංකා ජල ක්රීඩා 

සිංගමය නවත ලැබීමට සලස්වන්න. ශ්රී ලිංකා ජල ක්රීඩා සිංගමය මගින් අදාල නගවීේ සනාථ කළ 

පසු, නගවීේ වලට අදාල ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්නේ හා පුහුණුකරුවන්නේ විස්තර සහ ඔවුන්ට අදාළ 

ලියාපදිංචිවීනේ අිංක සමග website  එනක් දස් වනු ලබයි. 

. 

• Name of the Bank/Branch- Peoples Bank, Duke Street Branch 

• Account name   -  Sri Lanka Aquatic Sports Union (SLASU) 

• Account Number  -  001100120003449 

 

එක ක්රීඩකනයක් ලියාපදිංචි වූ පසු ඔහුට නහෝ ඇයට ඕනෑම ජල ක්රීඩා වර්ග(Swimming/Open Water 

Swimming, Diving, Water Polo & Artistic Swimming) එකක් නහෝ කීපයක් සඳහා සහභාගී විය හැකි අතර 

ජල ක්රීඩා වර්ග සදහා නවන නවනම ලියා පදිංචි වීම අවශ්ය නනානේ . 

 
 
 
 



 

 

2.        REGISTRATION OF ATHLETES IN RESPECT OF SCHOOLS 

 

❖ An athlete representing a school shall be registered once to represent his/her school in one or more of the respective 

aquatic disciplines (Swimming/Open Water Swimming, Diving, Water Polo & Artistic Swimming) conducted by 

SLASU. 

 

❖ In the event of an athlete changing his/her school, the respective athlete shall provide a letter from the new school 

principal requesting a transfer of the athlete and a Transfer fee will be applicable. 

 

❖ Athletes whose schools are not registered with SLASU and do not have an aquatic program may participate in age 

group-level aquatic events as UNATTACHED athletes by paying the same athlete registration fees for schools. It shall 

be the responsibility of the athlete to obtain permission from his/her respective school for such participation.   

 

3.        REGISTRATION OF ATHLETES IN RESPECT OF CLUBS 

 

❖ Clubs should obtain the consent of the athletes before registration. 

 

❖ Changing/Transferring of Clubs: 

 
• Required to submit a written request together with the transfer fees from the new club 
• Athletes are not allowed to represent the new club during the compulsory Three(3)month transitional 

period effective from the date of submission 
• Athletes may compete in competitions during such a period under the UNATTACHED category. 

 

❖ Athletes registered under a club for an aquatic discipline may compete at an event of the same discipline as an 
UNATTACHED athlete (solo events only). 
 

4.        Registration Fee 

Enrolment  
 

 For new affiliates      Rs 10,000.00 per institution  

 

Annual Affiliation Fee for SCHOOLS/CLUBS 

 
Ordinary Members (Colombo District)                                                                        Rs 15,000.00 

Ordinary Members (Other Districts)                                                                            Rs   8,000.00 
Novice Members                                                                                                           Rs   6,000.00 
Participant Members (Govt & Semi - Govt Schools)                                                   Rs   4,000.00 
Participant Members (Pvt Schools, International Schools& Ancillary Clubs)            Rs   7,500.00 

 

Athlete Registration Fee for SCHOOLS&CLUBS 
Annual Athlete Registration –Schools                                           Rs   500.00per athlete (All disciplines)  
Annual Athlete Registration– Clubs                                                Rs   500.00per athlete (Each discipline)  
LATE Registration (outside of normal registration period)             Rs 1000.00per athlete 
TRANSFER of Clubs / Schools      Rs   500.00 per athlete (for each change) 

 

Registration Fee for UNATTACHED Athletes 
Annual Athlete Registration                    Rs  1,000.00per athlete 
LATE Registration (outside of normal registration period)             Rs 1,500.00per athlete 

 

Registration Fee for Coaches                                                    Rs 1,500.00 per coach (for each discipline) 

5.        REGISTRATION OF NEW COACHES / RENEW (Rs. 1,500 /- )  

 (Should Apply only through SLASU registered Club or School)  



 

 

 
5.1      The Sports Law, No.25 of 1973 requires any individual engaged in the profession of sports coaching to be registered with 

their respective national federation. 
 

5.2      The Sri Lanka Aquatic Sports Union calls upon all its affiliate members to communicate this to its membership and request 

for registration of all its coaches in any of the aquatic disciplines by completing the details in a computer program on or 

before 31st January 2022. 

 

5.4      A fee of Rs 1,500 will be levied for the registration of coaches for each discipline. 
 

5.5      Once the Coach registration Process is completed their photograph will publish on SLASU 

website along with their details. Please note that we will not issue a SLASU ID card for the 

Registered coach from year 2023 .    
 

REGISTRATION PROCEDURE FOR ALL ATHLETES AND COACHES 

 

6.1      Athletes will be reregistered with a new serial number.  

 

6.2      All Athlete names should be filled correctly in the relevant Registrations form (Should mention at  

least one first name and sure name)   

 Eg :-      M.K.T. Silva      ( X ) 

     M.K. Thushara Silva  (✓ ) 

 

6.3      Copy of the Birth Certificate on both sides should be uploaded by all athletes along with the 

Athlete Declaration form ( Which is available in the Download section of the SLASU website) as a single 

PDF document. 

 

6.4      All the corresponding payments must be made directly to the following account (Can Be Deposited 

at Any Branch) Please mention the Invoice Number generated from the online registration program in the 

bank Slip. 

 

• Name of the Bank/Branch- Peoples Bank, Duke Street Branch 

• Account name -                  Sri Lanka Aquatic Sports Union (SLASU) 

• Account Number-               001100120003449 

 
Thank you 
Sincerely yours, 
 
 
 
 
 
Mahinda Liyanage 
General Secretary  
Sri Lanka Aquatic Sports Union (SLASU) 


