സസവവറസസർലൻഡവലല പസരമഖ കലലകലയവക സലസസസകലരവക സസഘടനലയ ബവ ഫസരണസസസ ഏപസരവൽ
എടവനസ ശനവയലഴ സറവചസ - ലവറസസസകകലണവൽ സസഘടവപവച ഷടവൽ ടർണലമനവന അലതസയനസ
ആകവശകരമലയ പരവസമലപനസ.
ബവ ഫസരണസസവലന കനതതസവതവൽ ഇതസ പതവനലലലസ തവണയലണസ തടർചയലയവ ടർണലമൻറസ
സസഘടവപവകനതസ .സസവവസസ മലയലളവകൾ ഇകപലൾ ഏറവസ കടതൽ പലങടകന കലയവക
വവകനലദമലണസ ഷടവൽ ബലഡവൻറണ . ഈ ആകവശസ ലതളവയവകനതലയവരന ടർണലമൻറവലന
വവജയസ. രലവവലല പതവലനലനവനസ ആരസഭവച മതരങളവൽ പലങടകവലനസ, കലണലനസ
,മതരവകനവർക ആകവശസ പകരവലനസ സസവവസവലല നലനലഭലഗതനവനസ കലയവക കപസരമവകൾ
എതകയണലയവ.മതരങളവൽ മപതവൽപരസ ടസമകൾ പലങടത
ആറ വവഭലഗങളവലലയവ നടന ടർണലമനസറവൻലറ ഔപചലരവകമലയ ഉതഘലടനസ ബവ ഫസരണസസസ
പസരസവഡനസ പസരവൻസസ കലടസരകടവയവലവൻലറ അധസയകതയവൽ കടവയ കയലഗതവൽ സസഘടനയലട
മൻ പസരസവഡനസ ശസരസ കജലഷവ പനലരകകനൽ നവർവഹവച ,തദവസരതവൽ സഘടനയവലല
അസഗങളലട കടലയ പസരവർതനമലണസ ഇതവലരയള വവജയങളലട കലരണലമനസ കഴവഞ
പതവമന വർഷവസ മടങലലത ടർണലമനവനസ സലനവധസയസ അറവയവകന അകദഹസ
ഓർമവപവകകയണലയസ . സകപലർടസസ കണവസനർ കഡവവസസ വടകസകചരവ ടർണലമനവലന
നടപടവകസരമങൾ വവവരവകകയസ ലസകസരടറവ ബവനവ ലവങപളവൽ നനവ പറയകയസ ലചയ
.ലജസസവവൻ പതമന ഉതസഘലടന കയലഗതവന അവതലരകനലയവരന .
ടർണലമനവൽ കബലയസസസ (Under 18) സവസഗവൾസവൽ സലമകവൽ പനലരകകനൽ ഒനലസ
സലനതവന അർഹയലയവ,മവകഡസ ഡബവൾസസ വവഭലഗതവൽ ഒനലസ സലനസ ടവഷവ നടവതമറവയവൽ
,ലലനസവവൻ കവഴപറമവൽ ടസമസ ,വനവതല വവഭലഗസ ഡബവൾസസ വവഭലഗതവൽ സസഗസത
പതൻവസടവൽ,ടവഷവ നടവതമറവയവൽ ടസമസ , 45 ന മകളവലളവരലട പരഷവവഭലഗ ഡബവൾസസ
മതരതവൽ ലജയവൻ പനലരകകനൽ ,സവബവ മഞളവ ടസമസ ഒനലസ സലനസ ലപലരതവകനടവ
.പരഷ വവഭലഗസ ഡബവൾസവൽ വലശവകയറവയ ഫഫനൽ മതരതവൽ സകഹലദരങളലയ ലഫബവൻ
പയസയപവളവൽ ,ലമയസകജലൻ പയസയപവളവൽ വവജയശസരസലലളവതരലയവ . ടർണലമനവലല പസരധലന
ആകർഷണമലയ പരഷ വവഭലഗസ ഡബവൾസവൽ (with or without licence ) വവഭലഗതവൽ റവകനലയസ
മണവലളൻ ,ലബൻസണ പഴയലറവൽ ടസസ കവരസടമണവഞ .
ലബൻസണ പഴയലറവൽ ടർണലമനവലല ഏറവസ നലസല കളവകലരനലയസ ലതരലഞടകലപട .ഫഫനൽ
മതരങൾകസ റഫറവ ആയവരനതസ കമലനവചൻ നലസലരലണസ .
പസരസവഡണസ പസരവൻസസ കലടസരകടവയലട സസവലഗത പസരസസഗകതലലട സമലപന ചടങകൾ
ആരസഭവച.Fr. ലഡനവസസ കവഴകരകലട വവജയവകൾകസ പലങടതവർകസ എലസലലവവധ
അഭവനനനങളസ ആശസസകളസ കനർനതവകനലലടലപസ സകപലർടസവന നമലട ജസവവതതവലള
ആവശസയകതലയ ഓർമവപവകകയമണലയവ .ലസകസരടറവ ബവനവ ലവങപളവ എലസലല വവജയവകൾകസ
ബവ ഫസരണസസവനസ കവണവ അനകമലദനസ അർപവച . കജതലകൾകള കടസരലഫവകൾ ബവ ഫസരണസസവലന
എകവകസയടസവസ ലമസകബർസസ വവജയവകൾകസ സമലനവച . ടർണലമനവകനലടസ സഹകരവച എലസലലവർകസ
സകപലർടസസ കണവസനർ കഡവവസസ വടകസകചരവ നനവയസ പറഞ. കബബവ തടതവൽ സമലപന
സകമളനതവനസ അവതലരകനലയസ .
കകലർ കമവറവയസഗങളലയ ലജയവൻ പനലരകകനൽ ,ലറജവ കപലൾ എനവവരസ ,കജലസസ പലസലവകശരവ
,അഗസവൻ മലളവകയകൽ,ലസബലസവൻ കലവസങൽ ,കടലമവ വവരതവകയൽ ,ഫഫസൽ കലചപളവ
എനവവർ ടർണലമ നവനസ കനതതസവസ നൽകവ.അസഗങൾ കചർലനലരകവയ രചവകരമലയ ഭകണ
സലളവന വനവതല കഫലറസ ഭലരവലഹവകളസ അസഗങളമലയ ലവസവ വടകസകചരവ,ജവജവ
കലടസരകടവയവൽ,ലജസവ പലറതലകൽ ലറജവ പതമന ,പ ഷവ ലറജവ എനസവർ കനതതസവസ നൽകവ.
ഈ വർഷലത ടർണലമനസ സകപലണസർ ലചയവരനതസ T and T Tours and Travels, Zurich
ayirunnu

ടർണലമനവൽ ഒനസ ,രണസ,മ നസ സലനങൾ കരസമലകവയവരലട കപരവവവരങൾ തലലഴ
കചർതവരവകന .
കടലലത സജവ ലകലചലപളവ ,ഫഫസൽ കലചപളവ എനവവർ എടത മകനലഹരമലയ കഫലകടലയസ
കപസരലഗസരലസ ഫഹഫലറസസസ വസഡവലയലയസ കലണലവനതലണസ

Badminton Tournament Photos and Viedeo Link
-> http://befriends.ch/tournament2017.html
also attached Winners List

