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§ 1: கழகத்தின் பெயர் 
1.1 நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் 

  

§ 2: பநாக்கம் 
2.1 விழையாட்டு சம்ெந்தமான உடற்ெயிச்சி, பொட்டிகள் மற்றும் ஒன்று கூடல்கள் மூலமாக 

இக்கழகத்ழத பமன்பமலும் வைர்த்பதடுப்ெபத பநாக்கமாகும். 

  

§ 3: அங்கத்துவம் 
3.1 நியுபொ நகராட்சி தமிழர்கள் மட்டுபம இக்கழகத்தில் அங்கத்தவர் ஆகலாம். 

  

3.2 
 

நியுபொ நகராட்சிக்கு ெக்கத்தில் இருக்கும் சிறு நகராட்சிகைில் வாழும் தமிழர்கள் ஒரு வருடத்திற்கு 

விபசட அங்கத்தவர்கைாக கீழ்குறிப்ெிட்ட 4 விடயங்கைின் அடிப்ெழடயில் ஏற்றுக் பகாள்ைலாம். 

1. அவர்கள் நிர்வாக உறுப்ெினராக இருக்க முடியாது. 

2. அவர்களுக்கு வாக்குாிழம கிழடயாது 

3. அவர்களுக்கு நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்துடன் ஈடுொடு இருக்க 

பவண்டும் 

4. அவர்கைின் அங்கத்துவம் ஒவ்பவாரு வருடமும் நிர்வாகத்தால் மதிப்ெிடப்ெட 

பவண்டும். 
(Januar 2018) 
 

  

3.3 13 வயதிற்கு பமற்ெட்ட அங்கத்தினர் மட்டுபம ெயிச்சி எடுக்கலாம் (23.01.2005) (நீக்கப்ெட்ட 

சட்டம்) 
 

10 வயதிற்கு பமற்ெட்டவர்கள் மட்டுபம அங்கத்திவராகி ெயிச்சி எடுக்கலாம் (Januar 2018 – Januar 
2020) 

  

3.4 இதுவழர நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தில் அங்கத்தவர்கைாக இருக்காத, எந்த 

விழையாட்டுகைிலும் ெங்குெற்றாதவர்கள் மட்டும், புதிதாக விழையாட விரும்புவர்கள், முதல் 2 

தடழவகள் மட்டும் சந்தாப் ெணம் கட்டாமல் ெயிச்சி பசய்ய அனுமதி வழங்கப்ெட்டுள்ைது.  

அதன் ெின்பு பதாடர்ந்து விழையாட விரும்புபவார் சந்தாப் ெணம் பசலுத்த பவண்டும். 

  

3.5 நியுபொ நகராட்சிழய விட்டு பவைிபயறியவர்கள் (உதாரணம்: ெடிப்பு அல்லது பவழல 

சம்ெந்தமாக), நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தில் சந்தாப்ெணம் பசலுத்தி அங்கத்தவர் 

ஆகலாம்.  
 

அபத சமயம் விழையாட்டுகைிலும் ெங்குபெற்றலாம். 

  

3.6 சந்தாப் ெணம் மாசி 15ம் திகதிக்குள் கட்டினர்கள் மட்டுபம அங்கத்தினர் என்று கருதப்ெடும். 

(17.01.2009) (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்) 
 

ழத மாதம் 31ம் திகதிக்குள் சந்தாப்ெணம் பசலுத்தியவர்கள் மட்டுபம அங்கத்தினர் என்று 

கருதப்ெடும். (Januar 2019) 
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3.7 சந்தாப் ெண விெரம் ஒவ்பவாரு வருடாந்த பொதுக்கூட்டத்தில் முடிபவடுக்கப் ெடும்.  

இந்த விெரத்ழதயும் மற்றும் சந்தாப் ெணத்ழத பசலுத்த பவண்டிய வங்கி விெரத்ழதயும் நிர்வாகம் 

பொதுக்கூட்ட அறிக்ழகயில் பதாிவிக்கப்ெடும். (Januar 2020) 

  

3.8 அங்கத்தினர் கழகத்ழத விட்டு விலகும் ெட்சத்தில் எழுத்து ாீதியாக நிர்வாகத்திடம் ஒப்ெழடக்க 

பவண்டும். 

  

3.9 அங்கத்தினர் நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தின் சட்டதிட்டங்களுக்கு மதிப்புக் பகாடுத்து 

இருத்தல் பமண்டும். 

  

3.10 பமலும் கழகத்தின் சட்டதிட்டங்கழை மீறும் ெட்சத்தில், அவர்கள் அங்கத்தவர் உாிழமழய 

இழப்ொர்கள்.   

  

3.11 1. விழையாட்டு ழமதானத்திலும் அதன் சுற்றுப்புறத்திலும் (கார்த்தாிப்ெிடம், உழடமாற்றும் 

அழற) தனிப்ெட்ட ெிரச்சழனகழையும், விபராதங்கழையும் தவிர்க்கப்ெட பவண்டும். 

2. இச்சட்டத்ழத மீறினால் விழையாட்டுகைில் இருந்து 3 மாதங்களுக்கு உடனடியாக 

நீக்கப்ெடுவார்கள். 

3. ஆனால் ெிரச்சழனழய பொறுத்து தண்டழனக் காலம் நீடிக்கப்ெடும். 

4. இதன் இறுதி முடிவு நிர்வாகத்தினரால் பமற்பகாள்ைப்ெடும். 
 
(Januar 2012) 

  

3.12 சந்தா பசலுத்திய அங்கத்தினர், கழகத்தின் அழனத்து விழையாட்டுகைிலும், பொட்டிகைிலும் 

மற்றும் ஒன்று கூடல்கைிலும் கலந்து பகாள்ை அனுமதிக்கப்ெடுவார். 

  

3.13 1. பமலும் பொட்டிகைில் கலந்து பகாள்ளும் வீரர்கழை, அதற்குாிய அணித்தழலவர் மட்டுபம 

முடிபவடுப்ொர்கள். 

2. ெயிற்சியின் பொதும் சகல விடயங்களும் அணித்தழலவர்கபை முடிபவடுப்ொர்கள். 
(Januar 1996) 

  

3.14 நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் கலந்து பகாள்ைாத ெட்சத்தில் இக் கழகத்தின் வீரர்கள் பவறு 

அணிகளுடன் பசர்ந்து விழையாட அனுமதிக்கப்ெடுவார்கள். 
(Januar 1996) 

  

3.15 1. நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் ெங்குெற்றும் பொட்டிகைில் அவர்கழை எதிர்த்து 

பவறு அணியில் பசர்ந்து விழையாடும் எமது கழக வீரர்கள், எமது கழகத்திலிருந்து 

முற்றாக விலக்கி ழவக்கப்ெடுவார்கள். (Januar 1996) 

2. பவறு அணிகைில் பசர்ந்து விழையாடும் இறுதி முடிழவ நி.த.வி.க. அணித்தழலவர்தான் 

எடுப்ொர். (Januar 2020) 

  

3.16 பொட்டிகைின்பொதும் ெயிற்சிகைின்பொதும் தவறும் பொருட்களுக்கு அதில் ெங்கு பகாள்ளும் 

அழனத்து வீரர்களுபம பொறுப்பெற்க பவண்டும். 
(Januar 1996) 
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3.17 நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தால் நடாத்தப்ெடும் நிகழ்வுகைின்பொது பவைிஊாில் 

நழடபெறும் தமிழ்ச்சுற்றுப் பொட்டிகளுக்கு பசன்று மற்ற கழகங்களுடன் பசர்ந்து விழையாடுவது 

தழட பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 
(Januar 2015) 

  

3.18 எல்லா விழையாட்டு தழலவர்கள் எடுக்கும் முடிவுகழை விழையாட்டு வீரர்கள் எல்பலாரும் 

ஏற்றுக்பகாள்ை பவண்டும். 
(Januar 2015) 

  

3.19 தண்டழனகழை முதல்த்தரம் அணித்தழலவர்களும், ெிறகு அவ்வருட நிர்வாகமும் 

முடிபவடுப்ொர்கள். இதற்கு எல்லா விழையாட்டு வீரர்களும் ஒத்துழழப்பு பகாடுக்க பவண்டும். 
(Januar 2015) 

  

3.20 நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தில் இருக்கும் அங்கத்தவர்கள் சுற்றுப்பொட்டிகைில் 

ெங்குெற்றும் பொது, நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தின் பெயாின் கீழ் ெங்கு பெற 

பவண்டும். 
(Januar 2017) 

  

3.21 அங்கத்தவர்கள் கழகத்ழத விட்டு விலகி, பவறு கழகத்தில் அங்கத்தவர் ஆகி, எமது கழகத்துடன் 

எதிர்த்து பொட்டியிடும் ெட்சத்தில் 

1. திரும்ெ நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தில் உடபன அங்கத்தவர் ஆக முடிடாது. 

2. விலகிய திகதியிலிருந்து 12 மாதங்களுக்கு ெின்பு தான் மீண்டும் அங்கத்தவர் ஆக முடியும். 
(Januar 2017) 

  

3.22 விழையாட்டுத் தழலவர் (பொறுப்ொைர்) சுற்றுப்பொட்டிக்கு ஒரு விழையாட்டு வீரழர 

அனுமதிக்காமல் விட்டால், அந்த வீரர் பவறு கழகத்துடன் பசர்ந்து விழையாட முடியாது. 

(Januar 2017) (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்: Januar 2020) 

  
 
 

3.23 நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் நடத்தும் சுற்றுப்பொட்டிகைில் தமிழர்கள்தான் 

ெங்குபெறலாம். அதாவது குழறந்த ெட்சம் அவர்கைின் ஒரு பெற்பறாராவது இலங்ழகத் தமிழராக 

இருக்க பவண்டும். 
(Januar 2018) 

  

3.24 எமது கழகத்தால் நடாத்தப்ெடும் பூப்ெந்தாட்ட சுற்றுப்பொட்டிகைில் இந்தியத் தமிழர்கழையும் 

இழணத்து பகாள்ைலாம். 
(Januar 2019) 

  

§ 4: கழகத்தின் அழமப்பு 
4.1 பொதுக்கூட்டம் ழதமாதத்தில் கூடப்ெட்டிருக்க பவண்டும். பமலும் 

1. பொதுக்கூட்டம்தான் கழகத்தின் அதியுயர்ந்த அதிகாரபீடமாகும். 

2. விதிமுழறகள் பொதுக்கூட்டத்தில் மட்டுபம முடிபவடுக்கப்ெடும். 
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4.2 நியுபொ நகராட்சியில் வாழும் அழனத்து தமிழ் மக்களுக்கும் பொதுக்கூட்ட அழழப்பு 

அனுப்ெப்ெடும். ஆனால் கழகத்தின் அங்கத்தவர்களுக்பக (Medlemmer og passive medlemmer) 

கூட்டத்தின்பொது கருத்துாிழமயும், வாக்குாிழமயும் வழங்கப்ெடும். (Januar 2016) 
 

பொதுக்கூட்ட அழழப்பு நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தின் அங்கத்தினருக்கு மின்அஞ்சல் 

அல்லது பவறு சமூக ஊடகங்கள் (Facebook) மூலமாக பசன்றழடதல் பவண்டும். 

 மின்அஞ்சபலா அல்லது பவறு சமூக ஊடகங்கள் இல்லாத அங்கத்தினருக்கு மட்டும் 

பொதுக்கூட்ட அழழப்பு அவர்கள் ழகயில் ஒப்ெழடக்கப்ெடும். 

 கழகத்தின் அங்கத்தவர்களுக்பக (Medlemmer og passive medlemmer) கூட்டத்தின் பொழுது 

கருத்துாிழமயும், வாக்குாிழமயும் வழங்கப்ெடும். 
(Januar 2020) 

  

4.3 இருக்கும் சட்டங்கழை மாற்றி அழமக்க விரும்புபவார், பொதுக்கூட்டத்திற்கு 2 கிழழமகளுக்கு 

முன்னபர எழுத்து மூலம் நிர்வாகத்திற்கு அறிவிக்க பவண்டும். (Januar 2013) 

  

4.4 பொதுக்கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சி நிரல்: (Januar 2020) 

1. அகவணக்கம் 

2. பநறியாைர் (Ordstyrer) பதாிவு 

3. அறிக்ழக எழுதுெவர் பதாிவு 

4. தழலவர் உழர 

5. பசயலாைர் அறிக்ழக 

6. பொருைாைர் அறிக்ழகயும்  

a. வரவு, பசலவு, இருப்பு கணக்குகழை ஆபமாதித்தல் 

7. அணித்தழலவர்கைின் மற்றும் அரசாங்கத் பதாடர்ொைர் உழர 

8. தற்காலிய தழலவர் பதாிவு (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்) 

9. புதிய நிர்வாகச் சழெத்பதாிவு (Januar 2017) * 

1. தழலவர் (2 வருடங்கள்) ** 

2. பசயலாைர் (2 வருடங்கள்) ** 

3. பசயலாைருக்கு உதவி 

4. பொருைாைர் 

5. பொருைாைருக்கு உதவி 

6. அரசாங்கத் பதாடர்பு 

7. பூப்ெந்தாட்டத் தழலவர் 

8. பூப்ெந்தாட்டத் தழலவருக்கு உதவி 

9. கரப்ெந்தாட்டத் தழலவர் 

10. கரப்ெந்தாட்டத் தழலவருக்கு உதவி 

11. உழதப்ெந்தாட்டத் தழலவர் 

12. உழதப்ெந்தாட்டத் தழலவருக்கு உதவி 

13. நிர்வாக அங்கதினர் 

14. கணக்காைர் (நிர்வாக அங்கத்தினர் அல்ல) 

10. பவறு விடயங்கள் (குழற, நிழறவுகழை கலந்துழரயாடல்) 

11. திகதிகள்:  

a. விழையாட்டுப் பொட்டி 

b. பூப்ெந்தாட்டச் சுற்றுப்பொட்டி 

c. ஆண்டு இறுதி விழா 
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d. அடுத்த வருடத்தின் பொதுக்கூட்டம் 

e. அடுத்த வருடத்தின் கரப்ெந்தாட்ட சுற்றுப்பொட்டி 
 

*) இலகுவாக புதிய நிர்வாகம் பதாிவதற்காக, பசன்ற வருடத்திற்குாிய பவறு விடயங்கள் (குழற, 

நிழறவுகழை கலந்துழரயாடல்) புதிய நிர்வாகம் பதாிந்த ெின்பு ஆபலாசிக்கப்ெடும். ஆனால் 

பசன்ற வருடத்திற்குாிய நிர்வாகம் கட்டாயம் பவறு விடயங்களுக்குாிய பகள்விகளுக்கு ெதில் 

பசால்லிபய ஆகபவண்டும். 

 

**) தழலவர் அல்லது பசயலைார் பதாடர்ந்து 2 வருடங்கள் விரும்ெினால் நிர்வாகத்தில் 

இருக்கலாம். (Januar 2014) 

  

4.5 இருக்கும் சட்டதிட்டங்கழை மாற்றி அழமக்கபவா அல்லது புதிதாக ஆபலாசிக்கப்ெடும் 

தீர்மானங்கழை முடிபவடுப்ெதற்பகா, பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருழக தந்த அங்கத்தவர்கைில் 2/3 

க்கு பமற்ெட்படார் ஆபமாதித்தல் பவண்டும். (Jf. Pkt. 4.2) 

  

4.6 1. சந்தாப்ெணம் கடந்த வருடம் கட்டியிருந்தால் மாத்திரம் இவ்வருடம் எடுக்கும் 

தீர்மானங்களுக்கு வாக்கைிக்க உாிழம உண்டு. (Januar 2014) 

2. அங்கத்தவராக இல்லாதவர்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு சமுகமைிக்கும் ெட்சத்தில் அவர்கள் 

100 Dkr. கட்டி passiv medlemmer ஆகி வாக்கைிக்க உாிழம உண்டு. (Januar 2014) 

3. 60 வயதிற்கு பமட்ெட்படார் கழகத்தால் நழடபெறும் ஒன்றுகூடல், ஆண்டு இறுதி 

விழாவிற்கு சந்தாப்ெணம் கட்டாமல் ெங்குெற்றலாம். (Januar 2014)  (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்: 
Januar 2019) 

  

4.7 நிர்வாக அங்கத்தவர் தனது இயங்கும் காலமுடிவிற்கு முன்னர் நிர்வாகத்ழத விட்டு விலகினால், 

மீதியுள்ை நிர்வாக அங்கத்தவர்கள் விலகிபயாாின் பொறுப்ழெயும் ஏற்று, பதாடர்ந்து இயங்க 

பவண்டும். 

  

4.8 Danehofskoleல் நழடபெறும் விழையாட்டு பநரங்கைில் 13 10 வயதிற்கு கீழ்ப்ெட்டவர்கள் 

ழமதானத்திற்கு வருவது முற்றிலும் தழடபசய்யப்ெட்டுள்ைது. (Januar 2010) – Se pkt. 5.5 

  

4.9 நாைாந்த பொறுப்புகழை நிர்வாகத்தினர் ெக்கசார்ெற்று எடுக்கப்ெட்ட சட்டதிட்டங்கைின் கீழ் 

பகாண்டுநடத்தல் பவண்டும். 

  

4.10 1. அவசர பொதுக்கூட்டம் கூடுவதாயின், நிர்வாகபமா அல்லது குழறந்தது 20 சதவீத 

அங்கத்தவர்கபைா முடிபவடுக்க பவண்டும்.  

2. அத்துடன் 8 நாட்களுக்கு முன்னர் அழத அறிவித்திருத்தல் பவண்டும். 

  

4.11 நியுபொ நகாில் நழடபெறும் பொதுநிகழ்ச்சிகைின் பொது முதல் நாள் ெயிற்சிகள் 

நழடபெறமாட்டாது. (Januar 2000) 

  

4.12 நிர்வாக அங்கத்தவர்கள் முடிபவடுத்து கழகத்தின் இருப்ெில் உள்ை நிதிழய, 1 சதவீத வட்டிக்கு 

ஏதாவது ஒரு அழமப்ெிக்கு பகாடுக்கலாம். இதற்கு நிர்வாக அங்கத்தவர்கபை பொறுப்பு. (Januar 

2002) (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்: Januar 2010) 
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4.13 நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் ஏதாவது பொது அழமப்புகளுக்கு நன்பகாழட 

வழங்குவதாயின் வருடத்திற்கு 500 Dkr. மட்டுபம வழங்கலாம். நிர்வாகம் எந்த அழமப்ெிற்கு 

பகாடுப்ெபதன்று முடிபவடுக்கும். (Januar 2004) (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்: Januar 2010) 

  

4.14 விைாயாட்டு சம்ெந்தமான விழாக்கைிலும், ஒன்றுகூடுதல்கைிலும், விழையாட்டுப் பொட்டிகைிலும் 

மதுொனம் பகாண்டுவருவதும் அருந்துவதும் தழடபசய்யப்ெட்டுள்ைது. (Januar 2009)  
 

ெயிற்சிகைிலும் சுற்றுப்பொட்டிகைிலும் மதுொனம் அருந்திவிட்டு ெங்குெற்ற 

அனுமதிக்கப்ெடமாட்டார்கள். (Januar 2020) 

  

4.15 ஆண்டு இறுதி விழாவிற்கு மட்டும் மதுொனம் விழாமண்டெத்தில் அருந்துவதற்கு அனுமதி 

வழங்கப்ெட்டுள்ைது. (பசலவு நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தால் வழங்கப்ெடமாட்டாது) 
(Januar 2010) 

  

4.16 ஒவ்பவாரு வருடமும் மாசி 15ம் திக்திக்குள் பொருைாைர், அரசாங்க பதாடர்ொைருக்கு பமாத்த 

அங்கத்தவாின் பெயர், ெிறந்த திகதி, மாதம், ஆண்டு விெரம் பகாடுக்கப்ெட பவண்டும். (Januar 
2019) 
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4.17 1. ஒவ்பவாரு அணித்தழலவரும் தஙகள் தங்கள் வீரர்கள் சந்தாப் ெணத்ழத ழதமாதம் 31ம் 

திகதிக்குள் கட்ட ழவப்ெது அவர்கைது பொறுப்ொகும். 

2. கட்டாவிடின், அந்த அணித்தழலவர் நிர்வாகத்திற்கு அறிவித்தல் பகாடுக்க பவண்டும். 

  

4.18 1. பவைியூாில், அதாவது Jylland அல்லது Sjællandல் மட்டும் நழடபெறும் விழையாட்டுப் 

பொட்டிகைில் ெங்குபெறும் வீரர்களுக்கு பொக்குவரத்து உதவியாக ஒரு 

பமாட்டார்வண்டிக்கு (கார்) 250 Dkr. பகாடுக்கப்ெடும். (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்: Januar 2014) 

2. ொலவாி கட்டபவண்டிய நிர்ப்ெந்தத்தில் அதுவும் பகாடுக்கப்ெடும். (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்: 
Januar 2014) 

 

மூண்று விழையாட்டுகளுக்கும் 6.000 Dkr. வழங்கப்ெடும். இதற்குள் அழனத்து பசலவுகழையும் 

அடக்கிக்பகாள்ை பவண்டும். பமலதிக பசலவுகழை அவ்வணியில் விழையாடுெவர்கள்தான் 

பொறுப்பெற்க பவண்டும். நிர்வாகம் பொறுப்பெற்காது. (Januar 2014) (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்: Januar 
2019) 
 

1. மூன்று விழையாட்டுகளுக்கும் சமமாக 8.000 Dkr. ஒதுக்கப்ெட்டுள்ைது. இழத கழகத்தின் 

விதிகளுக்கழமய அந்தந்த விழையாட்டுத் தழலவர்கள் பசலவு பசய்யலாம்.  

2. ஆனால் விழையாட்டு உெகரணங்கள் அதாவது ெந்து, பூப்ெந்தாட்ட பூ ஆகியவற்றிற்கு 

முன்னுாிழம வழங்கி பசலவு பசய்வபதாடு அழத எப்ெடி பசலவு பசய்தார்கள்  

என்ெதற்குாிய உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்ட ஆவணங்கள் பொருைாைாிடம் ஒப்ெழடக்க 

பவண்டும். 
(Januar 2019) 
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4.19 www.NTSK.dk என்ற இழணயத்தைத்தில் நியுபொவில் நடாத்தப்ெடவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகழை அறிந்து 

பகாள்ைலாம். 

  

4.20 நிர்வாக அங்கத்தவர் ஒருவர் நிர்வாகத்ழத விட்டு பவைிபயறும் சமயத்தில், அதாவது அவர் சில 

ெிழழகழை விட்டு விட்டு எந்தவித காரணங்கழையும் நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்திற்கு 

அறிவிக்காத அல்லது மன்னிப்பு கூறாத ெட்சத்தல் அவர் நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தின் 

நிர்வாகத்தில் ஏற்றக்பகாள்ைப்ெடமாட்டார். (Januar 2010) – se pkt. 4.8 

  

4.21 சந்தாப்ெணம் ெங்குனி 1ம் திகதிக்கு முன்பு பசலுத்தப்ெட பவண்டும். 

Se punkt 4.17. (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்: Januar 2020) 

  

4.22 எதிர்வரும் காலங்கைில் நழடபெற இருக்கும் விபசட ஆண்டு விழா நடாத்துவதற்கு, முன்பு 

ஏற்கனபவ நிர்வாகத்தில் இருந்த உறுப்ெினர்கழை பசர்த்து ஒன்றுகூடி ஆபலாசழன பகட்க 

பவண்டும். (Januar 2013) 

  
 
 

4.23 பவறு விழாக்கபைா அல்லது பொதுவிஷயங்கபைா முன்கூட்டிபய அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தால் 

நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகத்தால் நடாத்தப்ெடும் எந்தவித நிகழ்ச்சிகளும் அன்று 

நடத்துவது தவிர்க்கப்ெட்டுள்ைது. (Januar 2010) 

  

4.24 எந்தவித முழறயீடுகழையும் நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் ஆராய்ந்து ஒரு ெதில் அைிக்க 

பவண்டுமாயின், அங்கத்தவர் மட்டும், எழுத்து மூலம் பெயர் குறிப்ெிட்டு நிர்வாகத்திடம் 

ஒப்ெழடக்க பவண்டும். (Januar 2010) 

  

4.25 இருக்கும் சட்டங்கழை மாற்றி அழமக்க அல்லது புதிதாக சட்டங்கழை பகாண்டுவர விரும்புபவார் 

பொதுக்கூட்டத்திற்கு 2 கிழழமகளுக்கு முன்னபர எழுத்து மூலம் நிர்வாகத்திற்கு அறிவிக்க 

பவண்டும். (Januar 2013) 

  

§ 5: ெயிற்சி பநரம் 
5.1 மதுபொழதயில் வரும் விழையாட்டு வீரர்கள், எந்தவித ெயிற்சிகைிலும் ெங்குெற்ற 

அனுமதிக்கப்ெடமாட்டார்கள். (Januar 2009) (Erstattet af punkt 4.15) 

  

5.2 குைியல் அழறயிலும், உள் அரங்குகைிலும் புழகப்ெித்தல் தழடபசய்யப்ெட்டுள்ைது. (Januar 2009) 

  

5.3 ெயிற்சியின்பொது ஏதாவது தவறுதலாக விழையாட்டு அரங்கில் நழடபெறும் பசதங்கழை மட்டும் 

நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் பொறுப்பெற்கும். ஏழனய தனிப்ெட்டவர்கள் பசய்யும் 

பசதங்களுக்கு அவர்கபை பொறுப்ொைியாவார்கள். (Januar 1999) 

  

5.4 ெயிற்சிபநரத்தின் பொது 13 10 வயதிற்கு உட்ெட்டவர்கள் பெற்பறார் அல்லது ொதுகாவலர்கைின் 

துழணயின்றி தனியாக ழமதானத்திற்குள் அனுமதிக்கப்ெடமாட்டார்கள். (Januar 2006) (Januar 
2018) 

  

5.5 பூப்ெந்து, கரப்ெந்து மற்றும் உழதப்ெந்தாட்ட விழையாட்டுகளுக்கு 13 10 வயதிற்கு 

உட்ெட்டவர்கள் பெற்பறார் அல்லது ொதுகாவலர்கைின் துழணயின்றி தனியாக ழமதானத்திற்குள் 
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அனுமதிக்கப்ெடமாட்டார்கள். இது Danehofskoleல் மட்டும். (Januar 2006) (Januar 2018) (நீக்கப்ெட்ட 

சட்டம்: Januar 2020) 
Se pkt. 4.9 

  

5.6 நிர்வாகமும் மற்றும் பூப்ெந்தாட்ட, கரப்ெந்தாட்ட, உழதப்ெந்தாட்ட தழலவர்களும் பசர்ந்து 

ெயிற்சிபநரத்ழத சாிசமமாக ெிாிந்து ஒவ்பவாரு விழையாட்டிற்கும் வழங்க பவண்டும். (Januar 2018) 

  

5.7 விழையாட்டு வீரர்கழை ஊக்கிவிற்ெதற்காக நிர்வாகத்தால் பசாடா வாங்கிக் பகாடுத்தல் 

பவண்டும். (நீக்கப்ெட்ட சட்டம்: Januar 2020) 

  
 
 
 
 

5.8 விருந்தின வீரர்கைின் வருழக காலவழர அற்றது. இருப்ெினும் விழையாட்டுத் தழலவர்கைின் 

முடிவுக்கு ஏற்ெ மாற்றம் ஏற்ெடும். (Januar 2016) 
 

ஆனால் நியுபொ நகராட்சிக்குள் வாழும் தமிழர்கள் விருந்தின வீரர்கைாக கருதப்ெடமாட்டார்கள். 

(Januar 2020) 

  

§ 6: நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் கழலதல் 
6.1 நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் கழலயும்  நிழல ஏற்ெடுமாயின், பொதுக்கூட்டத்தல் வருழக 

தந்த அங்கத்தவர்கைில் 2/3 க்கு பமற்ெட்படாாின் ஆபமாதித்தபலாடு மட்டும்தான் 

கழலக்கப்ெடலாம். 

  

6.2 தற்சமயம் நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் 6.1ல் கூறியெடி , கழலந்துவிட்டால் கழகத்தின் 

வங்கி இருப்பு நிதி 2 வருடங்களுக்கு முடக்கப்ெடும்.  

  

6.3 ஆனால் 2 வருடங்களுக்குள் மீண்டும் நியுபொ தமிழர் விழழயாட்டுக் கழகம் உருவாக்கம் 

பெற்றால், வங்கியில் இருந்து நிதிழயப் பெற்றுக் பகாள்ைலாம். 

  

6.4 2 வருடங்களுக்குள் புதிய விழழயாட்டுக் கழகம் அழமயாத ெட்சத்தில், அத்பதாழக நியுபொ 

உள்ளூராட்சி மன்றத்தின் விழையாட்டுத்துழறழயச் பசரும். 
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