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 6102ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގައި އޮންނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ސްކޮޑު

sponsors:

partners:

އެކުލަވާލުމުގެ ޓްރެއިލްގެ ޤަވާޢިދު އަދި މަޢުލޫމާތު
ތަޢާރަފް
މިއީ  6102ވަނައަހަރު އިންޑިޔާގައި އޮންނަ ސައުތު އެޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވަން އެކުލަވާލާ
ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ނެގުމަށް ބާއްވާ ޓްރެއިލް އާއި ފެތުންތެރިން ނަގާނެ ގޮތުގެ ޤަވަޢިދާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެކެވެ.

 )1މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ރާއްޖެއިން ފޮނުވާ ފެތުންތެރިންގެ ޢަދަދު
 0.0ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ،އިންޑިޔާ 6102
 -މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް އޮންނަ ތާރީޚް އަދި އެނގިފައި ނުވޭ .މުބާރާތް އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 6102

ވަނައަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ  6،2ނުވަތަ  4ވަނަ ހަފްތާގައި.

 -މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރަން  06ފުރުޞަތު ލިބޭތޯ އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރާނެ .ނަމަވެސް

ފޮނުވާނެ ފައިނަލް ޢަދަދު ނިންމާނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުން.
 )2ޓްރެއިލްގެ ޤަވާޢިދު
 6.0ޓްރެއިލް އޮންނަ ތަނާ ތާރީޚް

 މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ޓްރެއިލް އޮންނާނީ  10ޑިސެމްބަރު  6102ވަނަ ދުވަހު އެވެ. )3ޓްރެއިލްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ އިސް ފަރާތް
2.0ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ޓްރެއިލް
 މިޓްރެއިލްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ރެފްރީ އާއި ނެޝަނަލް ހެޑްކޯޗް އެވެ. 2.0ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އޮންނަ ޓްރެއިލް

 -މިޓްރެއިލްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ރެފްރީ އާއި އޮފިޝަލުންނެވެ.

ޓްރެއިލްގައި އޮންނަ އިވެންޓްތައް އަދި ފެތުންތެރިން ހޮވާނެ ގޮތް
 2.0މި ޓްރެއިލް ގައި އޮންނާނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެވެ.
 011މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ،ބެކްސްޓްރޯކް ،ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް ،ބްޓަފްލައި ސްޓްރޯކް
 ޓްރެއިލްގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް  011މީޓަރުގެ  2އިވެންޓްޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ .ޖަހާނެއިވެންޓް އިޚްތިޔާރު ކުރާނީ ފެތުންތެރިޔާއެވެ.
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National Football Stadium, ShabnamMagu, Malé (20102), Republic of Maldives
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv

h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

www.swimming.org.mv
sponsors:

 2.6ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުން

partners:

 މިސްކޮޑަށް އެރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ރޭންކިންގ ޓްރެއިލްގައި ވާދަކޮށް އެ ޓްރެއިލްގެޤަވާޢިދުގެ މަތިން ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިންނަށެވެ .ސީނިއަރ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިންގެ
ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ޢަދަދަށް ފެތުންތެރިން ހަމަ ނުވާނަމަ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑުގެ ފެތުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް
މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވަން ނަގާ ސްކޮޑު އެކުލަވާލާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
  011މީޓަރުގެ އިވެންޓް ކޮންމެ ސްޓްރޯކަކުން އެންމެ މޮޅު  6ފިރިހެން ފެތުންތެރިން (ޖުމުލަ  8ފެތުންތެރިން) 011 -މީޓަރުގެ އިވެންޓް ކޮންމެ ސްޓްރޯކަކުން އެންމެ މޮޅު  6އަންހެން ފެތުންތެރިން (ޖުމުލަ  8ފެތުންތެރިން)

 2.2ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ސްކޮޑަށް ހޮވޭ ފެތުންތެރިންގެ ޓްރޭނިންގ
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ސްކޮޑުގެ ޓްރޭނިންގތައް  6102ޑިސެމްބަރު  02ވާ
އާދީއްތަ ދުވަހު މާލޭގައި ފެށޭނެއެވެ .މާލޭގައި އޮންނަ ތަމްރީނުތައް މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުމަށް
ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި ބަޖެޓުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހުމާއެކު މި ސްކޮޑުގެ ފެތުންތެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނު ހަދަން
ގެންދެވޭނެއެވެ.

 2.4ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުން
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާނެ ފެތުންތެރިންގެ ފައިނަލް ޓީމް ނަގާނީ މިޓްރެއިލްގައި އެކުލަވާލާ
ސްކޮޑުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ގެންދިއުމަށްފަހު  6102ވަނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ފައިނަލް ޓްރެއިލްގެ ނަތީޖާ އަށް
ބަލާފައެވެ .މިދެންނެވި ޓްރެއިލްގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފަހުން އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

 2.2ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައި ނެތް ކަމަކަށް ގޮތެއް ނިންމުން
މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމަކަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ
ލަފާގެ މަތިންނެވެ.
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National Football Stadium, ShabnamMagu, Malé (20102), Republic of Maldives
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv

