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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429, fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

sponsors: 
 

partners: 
 

 2016ވަދަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް   23ޤައުމީ 

 (ހއ. ދިއްދޫ) 3127ޖޫދްކ  4،5
 

 މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު 

 

 މުބާރާތުގެ ދަދް:  -2

 3127ވަދަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް ކ  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  

 

 މުބާރާތް ރާވައިހިދްގާފަރާތް: -3

 މިމުބާރާތް ރާވައި ހިދްގާދީ ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިދްދެވެ. 

 

 މުބާރާތް ބޭއްވުދް: -4

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަފް ހުޅުވާލާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު މުބާރާތުގައި ފެތުދްތެރިދް ވާދަކުރާ ކޮދްމެ 

ފެތުދްތެރިދްދަފްވުރެ ގިދައިދް ބައިވެރިވެފައިވާދަމަ  4ފެތުދްތެރިދްދާއި ފިރިހެދް  4 ކެޓަގަރީއަކުދް އަދްހެދް

 އެކެޓަގަރީއެއް ބޭއްވޭދެއެވެ. 

 

  މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަދް:  -5

 ވަދަ ދުވަހު ހއ. ދިއްދޫ ގައެވެ.  5އަދި  4ޖޫދް  3127މިމުބާރާތް އޮދްދާދީ 

 

 ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތައް މުބާރާތް  -6

 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭސް )އަދްހެދްކ ފިރިހެދް ވަކިދް(  2 -6.2 

  ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭސް )އަދްހެދްކ ފިރިހެދް ވަކިދް(  6 -6.3 

އަހަރުދް މަތީގެ މީހަކަފް  46ކެޓަގަރީއެއްގައެވެ. ) ފެތުދްތެރިދް ވާދަކުރަދް ވާދީ މިއިދް ކޮދްމެވެސް އެއް ދޯޓް:

އަހަރުދް މަތީގެ  46ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުގައި ބައިވެރިވެވިދާދެއެވެ. ދަމަވެސް އެގޮތަފް ބައިވެރިވެއްޖެދަމަ  6

 ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަފް ދުދެވޭދެއެވެ.( 

ވަދަ ހޮވުމުގައި ބަލާދީ މާސްޓާޒް ކެޓަގަރީގެ ކިލޯމީޓަރުގެ  2ފެތުދްތެރިދްގެ އަހަރުދް މަތީ ޢުމުރުގެ  46

  ގޮތުގައެވެ.
  

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ -7

)އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ  211011މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮދްމެ ބައިވެރިއަކު ބައިވެރުވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 

 ދައްކަދް ޖެހޭދެއެވެ. 



h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv Ref: 12th Open Water 2016 
 

 

 

 

)5/2( 

 

top  partner: 
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sponsors: 
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 މުބާރާތުގައި ހޮވޭ މަޤާމުތަކާއި ދެވޭ އިދާމު  -8
 

 މިމުބާރާތުގައި އަދްދަދިވި ވަދަތައް ހޮވައި އިދާމާއި ހަދދާދީ ލިޔުދް ދެވޭދެއެވެ. 

  .ެމުބާރާތުގައި ވާދަކޮފް ރޭސްފުރިހަމަކުރާ ކޮދްމެ ފެތުދްތެރިއަކަފް ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުމެއް ލިބޭދެއެވ 

 އެހެދިހެދް އިދާމް

 ފައިސާގެ އިދާމު  މެޑެލް  ވަދަ  ޖިދްސް   ކެޓަގަރީ 

 ކިލޯމީޓަރު  2
އަދްހެދްކ 

 ފިރިހެދް 

 ރުފިޔާ  2111011 ގޯލްޑް  ވަދަ  2

 ރުފިޔާ  811011 ސިލްވަރ  ވަދަ  3

 ރުފިޔާ   611011 ބްރޯދްޒް  ވަދަ  4
 

 

 ފައިސާގެ އިދާމު  މެޑެލް  ވަދަ  ޖިދްސް   ކެޓަގަރީ 

 ކިލޯމީޓަރު  6
އަދްހެދްކ 

 ފިރިހެދް 

 ރުފިޔާ  6111011 ގޯލްޑް  ވަދަ  2

 ރުފިޔާ  4111011 ސިލްވަރ  ވަދަ  3

 ރުފިޔާ  3111011 ބްރޯދްޒް  ވަދަ  4
 

 ފައިސާގެ އިދާމު  މެޑެލް  ވަދަ  ޖިދްސް   ކެޓަގަރީ 

 ކިލޯމީޓަރު  2

 މާސްޓާސް 

އަދްހެދްކ 

 ފިރިހެދް 

 ރުފިޔާ  2111011 ގޯލްޑް  ވަދަ  2

 ރުފިޔާ  811011 ސިލްވަރ  ވަދަ  3

 ރުފިޔާ   611011 ބްރޯދްޒް  ވަދަ  4
 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުދް  -9

 ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކޮދްމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަފް މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭދެއެވެ. 

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަފްވުދް  9.2

 ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ޤަވާޢިދަފް ޙުރުމަތްތެރިކޮފްހިތޭ އަދި އިޙްތިރާމްކުރެވޭ މީހަކަފްވުދް.  9.3

 މިއެސޯސިއޭޝަދުދް ކަދޑައަޅާ ތަދެއްގައިކ މުބާރާތުގެ އިވެދްޓު ފުރިހަމަކުރަދް އެއްބަސްވާ މީހަކަފްވުދް.  9.4

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުދްތެރިދް އެސޯސިއޭޝަދްގެ މެމްބަރުދްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ އަހަރީ ފީ )ޗަދްދާ(  9.5

. އަހަރީ ފީގެ އަހަރީ ފީ ދުދައްކައި މިމުބާރާތުގައި ވާދައެއް ދުކުރެވޭދެއެވެކ ދައްކަދް ޖެހޭދެއެވެ. މެމްބަރޝިޕް ދުހައްދައި

ގޮތުގައި ދައްކަދްޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަދީއެވެ. މިހާރު މެމްބަރުދްގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުދްވެސް އަހަރީފީ 

 ދައްކަދް ވާދެއެވެ. 

 ( ދިވެހި ރުފިޔާ ) އެއްސަތޭކަ 211011ރިދް އަހަރުދުވަހަފް އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ ފެތުދްތެ 29ޢުމުރުދް  -

 ) ފަދްސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ  61011  އަހަރު ފުރިހަމަދުވާ ފެތުދްތެރިދް އަހަރުދުވަހަފް  29ޢުމުރުދް  -
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top  partner: 
 

since 1983 
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sponsors: 
 

partners: 
 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތާއި ތާރީޚް  -:

ދުވަތަ ގެކުރިދް މިއެސޯސިއޭޝަދަފް  25:11ވަދަ ދުވަހު  37މޭ  3127މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާދްއެދޭ ފަރާތްތަކުދް 

ފޯމު ހުފަހަޅަދް ވާދެއެވެ. ފޯމާއެކު ބައިވެރިދްގެ އައިޑެދްޓިޓީކާޑު ދުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ ދިއްދޫ ކައުދްސިލް އިދާރާ އަފް 

 ހުފަހަޅުއްވަދް ވާދެއެވެ. 

 

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީދްދާއި އޮފިޝަލުދް  -21

ދީ މިއެސޯސިއޭޝަދްގެ ޓެކްދިކަލް ސްވިމިދްގ ކޮމިޓީދް ކަދޑައަޅާ މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީދްދާއި އޮފިޝަލުދްގެ ގޮތުގައި ތިބޭ

 ބައެކެވެ. 
 

 މުބާރާތް ހިދްގާ ޢާއްމު ޤަވާޢިދު -22

މިމުބާރާތް ހިދގަމުދްދާދީ ބައިދަލް އަޤުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ "ފީދާ" އިދް ކަދޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއިކ 

  www.fina.orgއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުދުވާ ގޮތަފެވެ. ފީދާގެ ޤަވާޢިދު މިއެސޯސިއޭޝަދުދް ކަދޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާ

 ސައިޓުދް ޑައުދް ލޯޑް ކުރެވޭދެއެވެ. 

 

 މުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ޚިލާފުވުދް.  -23

މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިދްގާ ފެތުދްތެރިޔަކާމެދު 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުދް ޢަމަލު ކުރެވޭދެއެވެ. 

 

 ފެތުދްތެރިދް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭގޮތް   -24
 

 ތެރިއެއްގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓައި ދަމައިގަތުދްފަދަ ކަމެއް ކުރުދް. ޤަސްތުގައި އެއްފެތުދްތެރިއަކު އަދެއް ފެތުދް -

 ހިދގާފައި ދުވަތަ ފުދްމާފައި ދުވަތަ ފައިޖައްސަމުދްގޮސް ރޭސް ފުރިހަމަ ކުރުދް.  -

 ރެފްރީދްދާއި އޮފިޝަލުދްގެ އަމުރަފް ދުކިޔަމަދްތެރިވުދް.  -

 ޢަމަލެއް ފާޅުގައި ކުރުދް.  ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި އަޚްލާޤީ މިދްގަދޑާއި ޚިލާފުވާފަދަ -

 ފަތަދްވާގޮތް ދުދް ގޮތަކަފް ފެތުދް . ) މިސާލަކަފް ވަފާލައިގެދް ފަތާގޮތަފް އަޅާފައިވާ ބޮއިތައް ވަފާދުލުދް ( -

 

 

 ހެދުދް އެޅުދް  -25

 މިމުބާރާތުގައި ފަތާ ފެތުދްތެރިދް ތިބެދްޖެހޭދީ ތިރީގައިވާފަދަ ގޮތަކަފް ހެދުދް އަޅައިގެދްދެވެ. 

 

 އަދްހެދް ފެތުދްތެރިދް 

 އަތްކަދޑައިކ ގައި ފެދްދަގޮތަފް ހުދްދަ ސްވިމް ސޫޓް ލައިގެދް އިވެދްޓަކަފް ދޭރޭދެއެވެ.  -2

http://www.fina.org/
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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429, fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

sponsors: 
 

partners: 
 

 ފައިވަޅާއި ހަމައިދް ކަދޑާލާފައިހުދްދަ ސްވިމް ސޫޓް ލައިގެދް އިވެދްޓަކަފް ދޭރޭދެއެވެ.  -3

މާބޮޑަފް ތުދިފޮތިދް ފަހައިކ މޫދަފްއެރި ތެމުމުދް ގައި އެދގޭކަހަލަ އަލިކުލަ ކުލައިގެ ތުދި ފޮތިދް ފަހާފައިވާ ސްވިމް  -4

 ސޫޓް   ދުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއް ލައިގެދް އިވެދްޓަކަފް ދޭރޭދެއެވެ. 

ފަތަދްޖެހޭދީ ބުރުގާ އަޅައިގެދްދެވެ. ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ބުރުގާ އަޅައިގެދްއުޅޭ ފެތުދްތެރިއަކުދަމަ މިމުބާރާތުގައި  -5

 އެފަދަ ފެތުދްތެރިދް ލާ ހެދުމަކީ ފުލްބޮޑީ ޝޫޓް ދުވަތަ އަތްދިގު ޓީޝާޓާއެކު ދިގު ހަރުވާޅުކަމުގައި ވާދްވާދެއެވެ.  

 

 ފިރިހެދް ފެތުދްތެރިދް 
 

ޖަދގިޔާ ލައިގެދް " ޖަދގިޔާ " ގެ ސިފައަފް އަދި ޖަދގިޔަލުގެ ސައިޒަފް ހުދްދަ ޓްރަދްކު ދުވަތަ ހަމައެކަދި  -2

  މުބާރާތުގެ އިވެދްޓުތަކުގައި ވާދަކޮފް ފަތައިގެދް ދުވާދެއެވެ.

މާބޮޑަފް ތުދިފޮތިދް ފަހައިކ މޫދަފްއެރި ތެމުމުދް ގައި އެދގޭކަހަލަ އަލިކުލަ ކުލައިގެ ތުދި ފޮތިދް ފަހާފައިވާ ޓައިޓް    -3

 ދުވަތަ ސްވިމް ސޫޓް ލައިގެދް އިވެދްޓަކަފް ދޭރޭދެއެވެ.

 

 ދުގައި ހިމެދިފައި ދެތްކަމެއް ދިމާވުދް: ޤަވާއި -26

 މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާދްވެފައި ދެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެދަމަ އެކަމެއް ދިދްމާދީ މިމުބާރާތުގެ އޮގަދައިޒިދްގ ކޮމިޓީދްދެވެ.

 

 މުބާރާތުގެ އޮގަދައިޒިދްގ ކޮމިޓީ 

    އިވެދްޓް މެދޭޖަރ -

  މުބާރާތުގެ ކޯޑިދޭޓަރ  -

   ފެސިލިޓީ ކޯޑިދޭޓަރ  -

   މުބާރާތުގެ ރެފްރީ  -

 ޓެކްދިކަލް ސްވިމިދްގ ކޮމިޓީދް ކަދޑައަޅާ މެމްބަރެއް  -
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since 1983 
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sponsors: 
 

partners: 
 

 

 2016ވަދަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް   23ޤައުމީ 

 )ހއ. ދިއްދޫ( 3127ޖޫދް  5'4
 

 ބައިވެރިވުމަފް އެދޭ ފޯމު
 

  ޢާއްމުކޮފް ކިޔާދަދް  ފުރިހަމަ ދަދް 

 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް   ދާޢިމީއެޑްރެސް
        

   ރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑު ދަމްބަރު ދިވެހ
 

    ގުޅޭދެ ފޯދު ދަމްބަރުތައް 

 

 އަހަރު   ދުވަސް       މަސް          ފ    އ           

    އުފަދް ތާރީޚް    ޖިދްސް 

  

 )ފާހަގަ ޖައްސަވާ( ކެޓަގަރީ ބައިވެރިވާ 

 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭސް  2

  ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭސް  6
 

 އަހަރުދްމަތި  46
  

 ______________________________ފުގައިވާ އަޅުގަދޑު / އަޅުގަދޑުގެ ބެލެދިވެރިޔަކުގެ ދަ  

ބާއްވާ ޤައުމީ ހއ. ދިއްދޫގައި ގައި  3127 ޖޫދް 4،5ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިދްތިޒާމުކޮފްގެދް 

ވަދަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކޮފްދެއްވުދް އެދެމެވެ. އަޅުގަދޑަކީ / މީދާއަކީ މިފަދަ މުބާރާތެއްގައި  23

 ވާދަކުރެވޭފަދަ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހަކީމެވެ. / ކުއްޖެކެވެ. 

 

 

 ބެލެދިވެރިޔާގެ ސޮއި       ފެތުދްތެރިޔާގެ ސޮއި   

 

 ގެ ކުރިދް މިއެސޯސިއޭޝަދަފް ހުފަހެޅުއްވުދް އެދެމެވެ.  25:11ވަދަ ދުވަހުގެ  37މޭ  3127 މިފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަފްފަހު ދޯޓް: * ޚާއްޞަ

 . ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ދުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ މިފޯމާއެކު ހުފަހެޅުއްވުދް އެދެމެވެ. ފޯމާއެކު ފައިސާ ދައްކަވަދް ވާދެއެވެ

 ޝަދްގެ ބޭދުމަފް އެސޯސިއޭ

  ބަލައިގަތް ސޮއި  ފޯމުގެދައި ގަޑި   ފޯމުގެދައި ތާރީޚް 

 


