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partners: 
 

 

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: 
 

 

 2017ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  15މަކިޓާ، 

 
 2017ވަނަ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް  15މަކިޓާ،     މުބާރާތް:  .1

    ށް  30ން  30މެއި  2017  މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: .2

 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް   ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް:  -0

 އަހަރުން މަތި )އަންހެން، ފިރިހެން(  10އަހަރުންދަށް އަދި  13،12،14،10  މުބާރާތުގެ ޢުމުރުފުރާ:  -4
ގެ ވަަނ އަހަރުން ަދށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި ވަކިވަކި އިވެންޓްތަކު 13)މުބާރާތުގައި 

 31ޖެނުއަރީ  2312ފެތުންެތރިންގެ ޢުމުރުފުރާ ބަލާނީ  ހޮވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.
ކޮންެމ  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަ ޢުމުރު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ.

 (  ވެޭވނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ހަމަ އުމުރުފުރާގައެވެ.ފެތުންތެރިއަކަށްވެސް ބައިވެރި

 މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް  -5
  އޮންނާނީ އަންަނނިވި އިވެންޓްތަކެވެ.  މި މުބާރާތުގައި
Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events 

    ✓ 25m Freestyle  
   ✓ ✓ 25m Backstroke 
   ✓ ✓ 25m Breaststroke 
   ✓ ✓ 25m Butterfly  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Freestyle  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Backstroke 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Breaststroke 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Butterfly  
✓ ✓ ✓ ✓  100m Freestyle  
✓ ✓ ✓   100m Backstroke 
✓ ✓ ✓   100m Breaststroke 
✓ ✓ ✓   100m Butterfly  

   ✓ ✓ 100m Individual Medley 
✓ ✓ ✓   200m Individual Medley 
9 9 9 9 9 Total Event  
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partners: 
 

 

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: 
 

 

 
 

 ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު 
 

މުބާރާތުގަިއ ބައިވެރިވާ ކޮންެމ އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި އެހެން ޢުމުރުފުރާ ތަކުގައި  13 5.1
އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާަގއި ބައިވެރިވާ  13އިވެންޓުގައެވެ.  0ފެތުންތެރިއަކަށް ވާދަކުރެވޭނީ ިގނަވެގެން 

ނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިވެވޭނެެއވެ.   ފެތުންތެރިން ބޭނުްނނަމަ އެ ޢުމުރުފުރާ އަށް ކަ
ން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަްށ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިވެންްޓ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެ ޢުމުރުފާރަކު 5.2

 އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިންެނވެ. 
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިންގެ އެންޓްރީ ޓައިމް ިދނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ފެތުންތެރިން ހީްޓތަަކްށ  5.0

 އަދި ލޭންތަކަށް ތަރުީތބު ކުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމް އަށް ބަލައިގެްނނެވެ.
މުބާރާތުގެ އިވެންްޓތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބު މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރަމުން  5.4

 ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި މުބާރާތް ިހނގަމުންދާއިރު އެސަރަޙައްދުންވެސް ބެލެން ހުންނާނެއެވެ. 
ްއވާ އުޞޫލުންނެވެ. މިހެންކަމުްނ އިވެންޓެއްގަިއ މުބާރާތުގެ އިވެްނޓްތައް ކުރިޔަްށދާނީ ހީްޓ ޖަހައި ފައިަނލް ބާ  5.5

ފެތުްނތެރިންނަށްވުރެ ިއތުރުވާނަމަ ހީޓްޖަހައި ފަިއނަލަްށ ފެތުންތެިރްނ  8ޢުމުރުފުރާއަކުން އަދި ޖިންސަކުން 
 ފޮނުވޭނެއެވެ. 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން  -0
 

 30މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.   0.1
 )ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށްެވސް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. 

އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ސްކޫލަކުން  ސްކޫލު މަދްރަސާގެ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ވަޒީފާ  0.2
ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީަހކުން ހުއްދައެއް ހޯދަްނ ޖެހޭަނމަ އެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީ ެފތުންތެރިޔާ އާިއ 

 ބެލެނިވެރިޔާގެ ކަމެކެވެ. 
ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިާވ  0މަދުވެގެން  މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެ ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެޖިންސަކުން  0.0

 ނަމައެވެ. އެ ޢަދަދަށް ފެތުންތެިރން ބައިވެރި ނުވާނަމަ އެ އިވެްނޓް ނުބާއްވާނެއެވެ. 
މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ނުހައްާދ ފެތުންތެރިްނ   0.4

ރީވެ އަހަރީފީ )ޗަންދާ( މްބަރުންގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްތިބިނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެ 
ޖެހޭނެއެވެ. ކުރިން މެމްަބރޝިޕް ހައްދާފައިވާ ފެތުންތެިރންގެ ތެރެއިން އަހަރީފީ ނުވަތަ ޗަންދާ ނުދައްކާ ދައްކަން

ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފެތުންތެރިްނނަށް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަހަރީފީ ދެއްކުމަށް ފަހުއެވެ. އަހަރީފީ
 ފައިސާގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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partners: 
 

 

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: 
 

 

 ރ. )ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ. 53/-އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ފެތުންތެރިން އަހަރަކަށް  18ޢުމުރުން  - 
 ރ. )އެއްސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ.133/-އަހަރުން މަތީ ފެތުންތެރިން އަހަރަކަށް  18ޢުމުރުން  - 

ރ. 53/-ބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް މި މު  0.5
 )ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ ދައްކަން ވާނެއެވެ. 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތާއި ތާރީޚް އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  -2
 

އޭޕްރީލް  03މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިެވރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް   2.1
 ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.  14:33ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  2312

ީޓކާޑު، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމާއެކު، އެފެތުންތެރިއެއްގެ އައިޑެންޓި  2.2
 ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 

 ހޮވާ ވަނަތައް ވަނަ ހޮވާ އުޞޫލާއި މުބާރާތުގައި  -8
 

  ިއަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ އިވެންޓްަތކުން ފެތުންތެރިންގެ ވަކި ަވކި ވަނަތަކެއް  13މިމުބާރާތުގައ
 ނުހޮވާނެއެވެ. 

  ާާވދަކުރާ ކޮންމެ ައހަރުން މަތީގެ ފެުތންތެރިން  10އަހަރުން ދަށާއި  12،14،10މުބާރާތުގައި ވާދަކުރ
ޮހވައި މެޑަލް އާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ. މީގެ ފެތުންތެރިޔާ ވަނަ  0،2،1ޢުމުރުފުރާއެއްގެ ކޮންމެ ޖިންސަކުން 

ތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ކޮންމެ ުޢމުރުފުރާއަކުްނ މުބާރާއަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި  13އިތުރުން؛ 
ވަނަ  0،2ވަނަ ފެތުންތެރިޔާއަށް ޓްރޮފީއާއި ސެޓްފިކެޓް އަދި  1ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ ހޮވައި  0،2،1

 ފެތުންތެރިްނނަށް ސެޓްފިކެޓް ދެޭވނެއެވެ. 
  ިފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ފެތުންތެރިންަނށް އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެ އިވެންޓްތައް  13މުބާރާތުގައ

 އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ. 
 

 ހެދުން އެޅުން  -9
 މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެިރން ތިބެންާވނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ. -

 އަންހެން ފެތުންތެރިން 
ނޑައި، ގައިފެންނަގޮަތށް ހުންނަ  -1   ސްވިމްސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.އަތްކަ
ނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމްސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. -2   ފައިވަޅައި ހަމައިން ކަ

މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހައި، މޫދަށް އެރުމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތުނިފޮތިން ފަހާފައިާވ  -0

 ތަ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.ސްވިމްސޫޓްލައިގެން ނުވަ
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partners: 
 

 

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: 
 

 

 ފިރިހެން ފެތުންތެރިން 
"ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ްޓރަންކު ލައިގެން މުބާރާތުގެ ިއވެންޓަކަްށ  -1

 ނޭރޭނެއެވެ. 
ނޑުގެ ވާނަތައް ހާމަވާފަދަ ުތނި ގޮތިން  -2 ފަހާފައިހުރި ނުަވަތ އެފަދަ މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަިށގަ

 އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ޓައިޓްލަިއގެން އެތެރެއިން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.
 

 މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު  -13
ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާޢިދުތަކާއި  މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން  ؛ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަ
 ހ. މުބާރާތާގުޅޭ ޢާއްމު ކަންތައްތައް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.  
 ށ. މުބާރާތުގެ އިދާރީ ކަންކަން ނިންމާނީ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.    

 

 ތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން:މުބާރާ  -11

ނޑައަޅާ ބައެކެވެ.     މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮިފޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިޭބނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަ
 

 ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން: -12
އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް  މިނުޓްގެ ތެރޭގައި 15މުބާރާތުގެ އިވެންޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ  -

 އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
މިވަގުތުތެރޭގައި އިވެންޓާ ބެހޭގޮުތން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމުަގއި އިޢުލާނުކުރި  -

 .ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ަނތީޖާ ކަމުގައި ވާނެއެވެ
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  -10
މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތް 

އިވެންޓަކާއި ހިންގަން އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް 
ނޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަށް ވާނަމައެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ  ގުޅޭގޮތުން ރެފްރީ ނިންމާ ގޮތަކީ ކަ

 ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 ކުރުމަށްފަހު ރެފްރީއަށެވެ.މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ   10.1
އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުންތެރިންގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ  18ޢުމުރުން   10.2

 ބެލެނިވެރިޔާއެވެ. 
ޅާ މައްސަލަ މިނިޓްތެރޭގައެވެ. މީގެފަހުން ހުށަހަ 15މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ އިވެންޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންނުކުރާތާ   10.0

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
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partners: 
 

 

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: 
 

 

 އަހަރުން މައްޗަށް(  10އަހަރުންދަށް އަދި  12،14،10)މެޑަލް ޕޮއިންޓް  -14
 ޕޮއިންޓް  15  ގޯލްޑް މެޑަލް:  -1
 ޕޮއިންޓް  13 ސިލްވަރ މެޑަލް: -2
 ޕޮއިންޓް  35 ބްރޯންޒް މެޑަލް:  -0
 

 ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން:  -15
 މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިމުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. 

 

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:  -10
     އިވެންޓް މެނޭޖަރ -
   މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ  -
    ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ  -
   މުބާރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ  -
    މެމްބަރު  31ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީގެ  -

 

 ސްޕޮންސަރުން  -12

  މިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ އެސްޓީއޯ އެވެ. -
 މުބާރާތުގައި އެހެނިހެން ސްޕޮންސަރ ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަނަށް އެނގުމަށްފަހުއެވެ.  -
  

 ފުރަތަމަ އެހީ  -18

 ތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިން -


