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2102 ީރފ
ޮ ްޗލެންޖިންގ ޓ
ެ ްސވިމާރސ
ް ަ ވަނ2

top partner:

ީ ވަނަ ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފ2 :ް މުބާރާތ.0
ް އަށ15 ް ނ12 ު އޮކްޓޫބަރ2102 :ް މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚ.2
sponsors:

ް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސ:ް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތ.3
)ް ފިރިހެނ،ްނ މަތި އަދި މާސްޓާރސް (އަންހެނ
ް ު އަހަރ02 ް އަހަރުންދަށ02،04،02،01 :ާ މުބާރާތުގެ ޢުމުރުފުރ.4
.ެއވ
ެ ެގ ޢުމުރުފުރާގައި ވަކިވަކި އިވެންޓްތަކުގެ ވަނަ ހޮވުމެއް ނޯންނާނ
ެ ު އަހަރުން ދަށ01 ި މުބާރާތުގައ.4.0
.ެ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަ ޢުމުރު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވ10 ީ ޖެނުއަރ2102 ނ
ީ ާބލ
ަ ާ ފެތުންތެރިންގެ ޢުމުރުފުރ.4.2

partners:

.ެ އެއްވެސް ފެތުންތެރިއަކަށް އެ ފެތުންތެރިއެއްގެ ހަމަ އުމުރުފުރާ ނޫން އުމުރުފުރާއެއްގައި ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވ.4.3
ް މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައ.5
.ެނނިވި އިވެންޓްތަކެވ
ަ ް މި މުބާރާތުގައި އޮންނާނީ އަނ.5.0
Events

Under 10

Under 12

Under 14

Under 16

Over 16

Masters

25m Freestyle

✓

25m Backstroke

✓
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✓

25m Butterfly

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

100m Backstroke

✓

✓

✓

✓

✓

100m Breaststroke

✓

✓

✓

✓

✓

100m Butterfly

✓

✓

✓

✓

✓

200m Individual Medley

✓

✓

✓

✓

✓

200m Freestyle

✓

✓

✓

✓

✓

400m Freestyle

✓

✓

✓

✓

✓

00
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00

100m Individual Medley

Total Event

✓
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 .2ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު

top partner:

 01 .2.0އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި އެހެން ޢުމުރުފުރާ ތަކުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ
ނނެއެވެ 01 .އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި
އ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮން ާ
ފެތުންތެރިއަކަށް  00އިވެންޓްގަ ި
އވެންޓްގައި ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.
ނނަށް ި 9
ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރި ް
ދލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެ ޢުމުރުފާރަކުން
 .2.2މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިވެންޓް ބަ ަ
sponsors:

ނވެ.
އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ެ
ތރިންގެ އެންޓްރީ ޓައިމް ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .ފެތުންތެރިން ހީޓްތަކަށް
 .2.3މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުން ެ
ނނެވެ.
ތބު ކުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމް އަށް ބަލައިގެ ް
އަދި ލޭންތަކަށް ތަރު ީ
 .2.4މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބު މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރަމުން

partners:

ގެންދެވޭނެއެވެ .އަދި މުބާރާތް ހިނގަމުންދާއިރު އެސަރަޙައްދުންވެސް ބެލެން ހުންނާނެއެވެ.
01 .2.5

އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި

އެހެން

ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ޖިންސަކުން

އިވެންޓެއްގައި 10

ޖ ރަނގަޅު 0
ނތީ ާ
އންމެ ަ
ޓކުން ހީޓްޖަހައި ެ
އން ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ އެ އިވެން ަ
ނނަށްވުރެ ގިނަ ި
ފެތުންތެރި ް
ނނަށްވުރެ މަދުން
ނތެރި ް
ލ ޖަހައި އެ އިވެންޓުގެ  0،2،3ވަނަ ހޮވާނެއެވެ 0 .ފެތު ް
އނަ ް
ފެތުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަ ި
ނ
ތކުގައި އޮންނާ ީ
ނޓް ަ
ލ އެކަންޏެވެ 01 .އަހަރުން ދަށުގެ އިވެ ް
ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ބާއްވާނީ ފައިނަ ް
ކވެ.
މުޅިންވެސް ފައިނަލް އިވެންޓްތަ ެ
ޓގަރީއެއްގެ ހުރިހާ އިވެންޓެއްގައި ވާދަ ކުރެވޭނެއެވެ.
ނންނަމަ އެ ކެ ަ
 .2.2ފެތުންތެރިޔާ ބޭ ު
ދލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެ ޢުމުރުފާރަކުން
 .2.6މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިވެންޓް ބަ ަ
ނވެ.
އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ެ
ތރިންގެ އެންޓްރީ ޓައިމް ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .ފެތުންތެރިން ހީޓްތަކަށް
 .2.0މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުން ެ
ނނެވެ.
ތބު ކުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމް އަށް ބަލައިގެ ް
އަދި ލޭންތަކަށް ތަރު ީ
ޓތައް
 .2.9މުބާރާތުގެއިވެން ް

ކުރިޔަށްދާނެ

www.swimming.org.mv

އަޕްލޯޑް

ގޮތުގެ

ތަރުތީބު

ކުރަމުން

ގެންދެވޭނެއެވެ.

ގ
މިއެސޯސިއޭޝަން ެ

ށ
ވެބްސައިޓަ ް

މުބާރާތް

ހިނގަމުންދާއިރު

އަދި

އެސަރަޙައްދުންވެސް ބެލެން ހުންނާނެއެވެ.
 .6މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
 .6.0މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.
 .6.2ސްކޫލު މަދްރަސާގެ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ސްކޫލަކުން
ނމަ އެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީ ފެތުންތެރިޔާ އާއި
ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކުން ހުއްދައެއް ހޯދަން ޖެހޭ ަ
ބެލެނިވެރިޔާގެ ކަމެކެވެ.
)(2/5
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 .6.3މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެ ގުރޫޕަކުން އެޖިންސަކުން މަދުވެގެން  3ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ.

top partner:

ވނެއެވެ.
ރ ނުވާނަމަ އެ އިވެންޓް ނުބާއް ާ
ރން ބައިވެ ި
އެ ޢަދަދަށް ފެތުންތެ ި
މ
ބނަ ަ
ނތެރިން ތި ި
ފތު ް
ތރިންގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ނުހައްދާ ެ
ފތުން ެ
 .6.4މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެ އަހަރީފީ (ޗަންދާ) ދައްކަން
ކ
ގ ތެރެއިން އަހަރީފީ ނުވަތަ ޗަންދާ ނުދައް ާ
ޝޕް ހައްދާފައިވާ ފެތުންތެރިން ެ
ޖެހޭނެއެވެ .ކުރިން މެމްބަރ ި
ގއި ދައްކަންޖެހޭ
ގ ގޮތު ަ
މށް ފަހުއެވެ .އަހަރީފީ ެ
މބާރާތުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަހަރީފީ ދެއްކު ަ
ނނަށް ު
ފެތުންތެރި ް

sponsors:

ފައިސާގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .6.4.0ޢުމުރުން  00އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ފެތުންތެރިން އަހަރަކަށް 51/-ރ( .ފަންސާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ.
ތންތެރިން އަހަރަކަށް 011/-ރ( .އެއްސަތޭކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ.
 .6.4.2ޢުމުރުން  00އަހަރުން މަތީ ފެ ު

partners:

 .6.5މި މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް 51/-ރ.
(ފަންސާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ ދައްކަން ވާނެއެވެ .މުބާރާތުން އެ އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް
ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން އެފައިސާ އަނބުރައި ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.
 .0މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތާއި ތާރީޚް އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ށ  12އޮކްޓޫބަރު
ވރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮ ް
މބާރާތުގައި ބައި ެ
ދ ފަރާތްތަކުން ު
ނ އެ ޭ
 .0.0މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ް
 2102ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  04:11ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.
 .0.2މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމާއެކު ،އެފެތުންތެރިއެއްގެ އައިޑެންޓިޓީކާޑު ،ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ
ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .9މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް
 .9.0މި މުބާރާތުގައި  01އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި އެހެން ޢުމުރުފުރާތަކުން ޖިންސް ވަކިން  0،2،3ވަނަ
އޓާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.
ފެތުންތެރިން ހޮވައި ތަ ް
އއި ސެޓްފިކެޓް
ފ ާ
ނ ފެތުންތެރިޔާ ހޮވައި ޓްރޮ ީ
ވ ަ
ނ ދެޖިންސް ވަކިން ަ 0،2،3
 .9.2މީގެ އިތުރުން މުޅި މުބާރާތު ް
ފޔަވައި އެހެން
ވނީ ،ދެޖިންސް ވަކިން 01 ،އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ ި
ނ ހޮ ާ
ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ވަ ަ
ވ
ރންކް ކުރުމަށްފަހު 0،2،3 ،ވަނަ އަށް ހޮ ޭ
ޭ
ހރިހާ އިވެންޓެއް އެއްކޮށް
އުމުރުފުރާތަކަށް ފަތާފައިވާ ު
ދ ގޮތަށެވެ.
ނށް ޭ
ނތެރިން ަ
ގނައިން ޕޮއިންޓްލިބޭ ފެތު ް
ޓ ދިނުމަށްފަހު ،އެންމެ ި
ނނަށް މެޑަލް ޕޮއިން ް
ފެތުންތެރި ް
ވނެއެވެ.
ނށް އެސޯސިއޭޝަނުން ހަނދާނީ އިނާމެއް ދެ ޭ
 01 .9.3އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ ފެތުންތެރިން ަ
ކރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކު ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިވެންޓަކުން ހޯދި ނަތީޖާ އެނގޭގޮތަށް
 .9.4މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަ ު
ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.
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ތރިންގެ އެކިއެކި
 .9.5މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓަކަށް މެޑެލް އެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ފެތުން ެ

top partner:

ށ ބަލައިގެންނެވެ.
ވަނަތައް ހޮވާނީ މެޑަލް ޕޮއިންޓަ ް
 .01ހެދުން އެޅުން
.01.0

ވނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ.
ރން ތިބެން ާ
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެ ި

ނތެރިން
 .01.0.0އަންހެން ފެތު ް

sponsors:

.01.0.0.0

ނޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
ހންނަ ސްވިމްސޫޓުލައިގެން އިވެ ް
އަތްކަނޑައި ،ގައިފެންނަގޮތަށް ު

.01.0.0.2

ނޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
ފައިވަޅައި ހަމައިން ކަނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމްސޫޓުލައިގެން އިވެ ް

.01.0.0.3

ނ
ފތި ް
ދށް އެރުމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތުނި ޮ
ފހައި ،މޫ ަ
ފތިން ަ
މާބޮޑަށް ތުނި ޮ

އވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
ފަހާފައިވާ ސްވިމްސޫޓްލައިގެން ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެން ި

partners:

ރން
 .01.0.2ފިރިހެން ފެތުންތެ ި
ގ
މބާރާތު ެ
"ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކު ލައިގެން ު

.01.0.2.0

އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
ތ
މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަ ނޑުގެ ވާނަތައް ހާމަވާފަދަ ތުނި ގޮތިން ފަހާފައިހުރި ނުވަ ަ

.01.0.2.2

ޔ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.
ޓއިޓްލައިގެން އެތެރެއިން ޖަނގި ާ
އެފަދަ އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ަ
 .00މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު
.00.0

މުބާރާތް

ގަވާޢިދުތަކާއި

ދނީ
ހިނގަމުން ާ
މިއެސޯސިއޭޝަނުން

އނަލްއަޤްވާމީ
ބަ ި
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފެތުމުގެ

އޔާ
ޖަމްޢި ް

އދުތަކާއި
ޤަވާ ި

"ފީނާ"

ތަޢާރުޒުނުވާ

އިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ގތެއްގެ
ޮ

މަތިންނެވެ.

އެހެންކަމުން؛
 .00.0.0މުބާރާތާގުޅޭ ޢާއްމު ކަންތައްތައް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.
ނމާނީ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.
 .00.0.2މުބާރާތުގެ އިދާރީ ކަންކަން ނި ް
 .02މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން:
.02.0

މއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ.
ތބޭނީ ި
ފޝަލުންގެ ގޮތުގައި ި
މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮ ި

 .03ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން:
.03.0

ތ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ  05މިނުޓްގެ ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން
މުބާރާތުގެ އިވެންޓުގެ ވަގު ީ

ނނެއެވެ.
މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު އޮން ާ
.03.2

ޖކަމުގައި
ގތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީ ާ
މިވަގުތުތެރޭގައި އިވެންޓާ ބެހޭ ޮ

އވެ.
އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެ ެ
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 .04މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
.04.0

top partner:

މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މައްސަލަ

ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތް ހިންގަން އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ ގަވާޢިދާއި
ކމަށް ވާނަމައެވެ.
އޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫން ަ
ނ ރެފްރީ ނިންމާ ގޮތަކީ ކަނޑަ ެ
ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި ގުޅޭގޮތު ް
ތރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ި
.04.2

ހ
މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަ ު

sponsors:

ރެފްރީއަށެވެ.
.04.3

ޢުމުރުން

00

އަހަރު

ނުފުރޭ

ފެތުންތެރިންގެ

މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ

ފޯމުގައި

ސޮއިކުރަންވާނީ

ލނިވެރިޔާއެވެ.
އެފެތުންތެރިއެއްގެ ބެ ެ
.04.4

partners:

ނ
ކރާތާ  05މިނިޓްތެރޭގައެވެ .މީގެފަހު ް
 03.3މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ އިވެންޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންނު ު

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .05ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން:
.05.0

އޒިންގ
ތކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިމުބާރާތުގެ އޮގަނަ ި
މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި ނެ ް

ކޮމިޓީންނެވެ.
.05.2

މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:

 .05.2.0އިވެންޓް މެނޭޖަރ
 - .05.2.2މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ
 .05.2.3ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ
 .05.2.4މުބާރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ
 .05.2.5ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީގެ  10މެމްބަރު
 .02ސްޕޮންސަރުން
.02.0

ހއެވެ.
ސްޕޮންސަރ ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަނަށް އެނގުމަށްފަ ު

 .06ފުރަތަމަ އެހީ
.06.0

މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް

ކުރެވޭނެއެވެ.
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