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Trial Rules

www.swimming.org.mv

Ref:

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޤަވާއިދު
ތަޢާރަފް

.1

(ހ)

ޤަވާޢިދުގެ ބާރު

.2

(ހ)

ޓްރަޔަލްގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު

.3

ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު

.4

top partner:

މި ޤަވާޢިދަކީ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށާއި ރާއްޖެ
ތަމްސީލުކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެފަދަ
މުބާރާތްތަކަށް

ފެތުންތެރިން

ފޮނުވާނެ

ސްވިމިންގ

ކަނޑައެޅުމަށް

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ ޓްރައިލްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

sponsors:

އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދެވެ.
ސްވިމިންގ

މިޤަވާޢިދަކީ

އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

މޯލްޑިވްސްގެ

ހިންގާ

partners:

ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.
(ށ)

ބަދަލު

މިޤަވާޢިދަށް

ގެނައުމުގެ

ބާރު

ސްވިމިންގ

ލިބިގެންވަނީ

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ.
(ހ)

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތައް
ހިންގަމުންދާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތަކާއި
ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ،އެސޯސިއޭޝަނަށް އޭރަކު ލިބެންހުރި އެންމެ ފުރިހަމަ
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.

(ށ)

ޓްރަޔަލްތަކުގެ ކޮންމެ އިވެންޓެއްވެސް އޮފިޝިއޭޓްކުރުމުގައި ސްޓްރޯކްތައް
ބަލާނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމިއްޔާ "ފީނާ" އިން އެސްޓްރޯކްތަކަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްނިކަލް ގަވައިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

(ނ)

ޓްރަޔަލްތަކުގައި

އޮފިޝަލުންގެ

ރެފްރީންނާއި

ގޮތުގައި

ތިބޭނީ

އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ.
(ރ)

ޓްރަޔަލްތަކުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިން ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އެޖެންސީ
(ވާޑާ) ގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ޕާފޯމަންސް އެންހޭންސިން
ޑްރަގެއް

ނުވަތަ

މިންގަނޑަށް

ޓެކްނިކެއް

ރިއާޔަތްކުރަން

ބޭނުކުރުމަކީ
ބޭނުންނަމަ

މަނާކަމަކަށްވާތީ،
އެފުރުޞަތު

ވާޑާގެ

ބޭނުންކުރުމަށް

މިގަވައިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

)(0/01

(ހ)

މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހައި ،ތެމުމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލިކުލަ ކުލައިގެ
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
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ތުނިފޮތިން

ފަހާފައިވާ

ސޫޓް،

ސްވިމިންގ

ނުވަތަ

ޓައިޓް

އެފަދަ

top partner:

ފޭރާމެއްލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
(ށ)

އަންހެންކުދިން ބޭނުންކުރާ ސޫޓުގައި އަތްކަނޑާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ބުރަކަށި
އެއްކޮށް ނުވަތަ ބުރަކަށިން ބައެއް ފެންނަގޮތަށް ހުރިނަމައެ ސޫޓެއް ލައިގެން
އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

(ނ)

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކުދިން ފައިވަޅުން ކަނޑާފައިވާ ސޫޓު ނުވަތަ

sponsors:

ޓްރަންކް ލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
(ރ)
(ބ)

ޓޫޕީސް ސޫޓު ނުވަތަ ފަތާ ހެދުން ލައިގެން އިވެންޓަށް އެރިދާނެއެވެ.
އަންހެންކުދިން

ކަރު

ބޮލާއި

ނިވާކޮށްގެން

ނުވަތަ

ބުރުގާ

އަޅައިގެން

partners:

އިވެންޓަށް އެރިދާނެއެވެ.
ލޭން

ބަދަލުވުމާ

ފައުލް .5

(ހ)

ސްޓާޓިންގ

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ފަތާ ފެތުންތެރިއަކު އެފެތުންތެރިޔާ
ފަތަމުންދާ ލޭން ފިޔަވައި އެހެން ލޭނަކަށް ފެތުންތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭނުގެ ފެތުންތެރިޔާއަށް އުނދަގޫވިޔަސް އަދި
ނުވިޔަސް ނުވަތަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭން ހުސްކޮށް އޮތަސް އެފަދަ ޙާލަތުގައި
ފެތުންތެރިޔާ ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.

(ށ)

ފެތުންތެރިޔާ

އިވެންޓް

ޓާންކުރަންވާނީ

އެ

ސްޓާޓްކޮށް

ފެތުންތެރިޔަކު

ނިންމަންވާނީ
ފަތަން

އަދި

ހަމަޖެހިފައިވާ

ޓާންކުރާނަމަ
ލޭންގައެވެ.

އިވެންޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެންޓް ނިންމުމުގައި އަދި ޓާން
ކުރުމުގައިވެސް ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުން އިވެންޓް ފަށައި ،އިވެންޓް
ނިންމައި ނުވަތަ ޓާނިން ހަދައިފިނަމަ އެފެތުންތެރިޔަކު އެ އިވެންޓަކުން
ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.
ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ

.6

(ހ)

އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށް ،އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި
ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ،އެޓްރަޔަލް ޖަހައި ނިމި  1ގަޑިއިރު
ތެރޭގައި ޓްރަޔަލް ފެތި ފެތުންތެރިންނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

އެޓްރަޔަލް އަކުން ހޮވުނު ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް ޓްރަޔަލް ޖަހަންޖެހޭ
ހުރިހާ ލޮކޭޝަނެއްގައި ޖަހާތާ ލަސްވެގެން  3ހަފްތާ ތެރޭގައި އިޢުލާނު
ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

)(2/01

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
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Ref:

(ނ)

ނަތީޖާ ޢިއުލާނުކުރުމުން މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ

top partner:

ފުރުޞަތު އެފެތުންތެރިއަކަށް އޮންނާނެއެވެ.
ޓްރަޔަލްގެ ޤަވާޢިދާ ކުޅިވަރުގެ .7

(ހ)

ރޫޙާ ޚިލާފުވުން

އެއްވެސް ފެތުންތެރިއަކު ޓްރަޔަލްގެ ރެފްރީން ނުވަތަ އޮފިޝަލުންނާއި
ހުތުރުބަހުން

މުޢާމަލާތްކޮށް

ހިންގިކަން

ސާބިތިވެއްޖެނަމަ

ފެތުންތެރިޔާ

ޓްރަޔަލްއިން

އޮފިޝަލަކާއިމެދު
އެޢަމަލެއްގެ

ވަކިކުރުމުގެ

ނުވަތަ

އަދަބާ

ޚިލާފު

ބޮޑު

ކުޑަމިނަށްބަލައި،

ބައެއް

ޢަމަލެއް
sponsors:

އިވެންޓްތަކުން

ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު ޓްރަޔަލް ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި އަމަން
އަމާންކަން

ގެއްލިގެންދާފަދަ

ގޮތަކަށް

ޢަމަލުކޮށް،

partners:

އެސޯސިއޭޝަނުގެ

މުއައްޒަފެއް ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި ހުރި
މީހެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ،ތަނުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށް
ގެއްލުންދިނުންފަދަ

ޢަމަލެއް

އެފެތުންތެރިޔަކު

ހިންގައިފިނަމަ،

ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ ޓްރަޔަލްއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު
މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ނ)

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުންތެރިއެއްގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާފަދަ
ގޮތަކަށް

ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ،

ސަސްޕެންޑްކޮށް

ޓްރަޔަލްއިން

އެމައްސަލައެއްބަލައި
ވަކިކުރުމުގެ

އެފެތުންތެރިޔަކު

ފުރިހަމަ

އިޚްތިޔާރު

މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)(3/01

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
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Ref:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށާއި

top partner:

މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކާއި ބެހޭ ޤަވައިދު
ތަޢާރަފް

.1

(ހ)

ޤަވާޢިދުގެ ބާރު

.2

(ހ)

ޓްރަޔަލްގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު

.3

މި ޤަވާޢިދަކީ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށާއި ރާއްޖެ
ތަމްސީލުކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެފަދަ
މުބާރާތްތަކަށް

ފެތުންތެރިން

ފޮނުވާނެ

ކަނޑައެޅުމަށް

sponsors:

ސްވިމިންގ

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ ޓްރައިލްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދެވެ.

partners:

މިޤަވާޢިދަކީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ
ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

(ށ)

މިޤަވާޢިދަށް

ބަދަލު

ބާރު

ގެނައުމުގެ

ސްވިމިންގ

ލިބިގެންވަނީ

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ.
(ހ)

ޓްރަޔަލް އޮންނާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުގައެވެ.

(ށ)

ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް އެދި ލިޔުމަކުން ނުވަތަ އީމެއިލް
މެދުވެރިކޮށް

އެސޯސިއޭޝަނުން

ނޫންނަމަ

ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެމަތިން

އެކަމަށް އެދުމުންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް .4
ފޮނުވާނެ
ފައިނަލް

ކުރަން

(ހ)

ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

މުބާރާތަކަށް

ބާއްވާ

ފެތުންތެރިން

ހޮވަންބާއްވާ

ފެތުންތެރިން

ޓްރަޔަލް ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިގަވައިދު

ޓްރަޔަލް

ހުރަހެއް ނާޅައެވެ .އެފަދަ ޓްރަޔަލްއެއް އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ
މުއްދަތެއްގެ

ޖެހުން

ހަމަޖެހިފައިވާ

ތެރޭގައި
އުޞޫލާއި

ޖަހައި

ނިންމުމަށްފަހު

އެއްގޮތަށް

ޓްރަޔަލްގެ

އެސޯސިއޭޝަނަށް

ނަތީޖާ
ލިޔުމުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރަން ފެތުންތެރިން ހޮވަން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްއަށްފަހު އެ
މުބާރާތަކަށް

ފެތުންތެރިން

ފޮނުވަން

ލިބިފައިވާ

ޢަދަދަށްވުރެ

ކޮންމެ

ޖިންސަކުން އިތުރަށް ( 2ދޭއް) ފެތުންތެރިން ހިމެނޭގޮތަށް ސްކޮޑެއް
)(4/01

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
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Ref:

އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ.
ފެތުންތެރިންގެ

މި

މާއްދާ

ޢަދަދު

މިހެން އޮތަސް
މިގޮތަށް

ގިނަނަމަ

މުބާރާތަކަށް
އެކުލަވާލާ

ފޮނުވާ

top partner:

ސްކޮޑުގެ

ފެތުންތެރިންގެ ޢަދަދު ،ޤައުމީ ސްކޮޑުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށްގެންދާ
ކޯޗުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

ޙާލަތު

ނިޔާކުރާގޮތުން،

މުބާރާތް

އަދި

ފަރާތުން

އިންތިޒާމްކުރާ

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެހުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި

sponsors:

މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާގޮތަށް ސްކޮޑު އެކުލަވާލުމަކާއި ނުލައި ޓްރައިލްގެ
ނަތީޖާއަށް ބަލައި މުބާރާތަށް ފޮނުވާނެ ފައިނަލް ފެތުންތެރިން ނިންމުމުގެ
އިޚްތިޔާރު އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ރ)

partners:

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ސްކޮޑް އެކުލަވާލާނަމަ ސްކޮޑުގެ މެދުގައި
ފަރިތަކުރުންތައް

މުބާރާތް

ގެންދިޔުމަށްފަހު

ފަރާތުން

އިންތިޒާމްކުރާ

ފައިނަލް އެންޓްރީޒް ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ތާރީޚާއި ވީހާވެސް ގާތްކޮށް
ފައިނަލް ޓްރަޔަލް ޖަހައި ،މުބާރާތަށް ފޮނުވާނެ ފެތުންތެރިން ފައިނަލް
ކުރާނީއެވެ .މިގޮތަށް ބާއްވާ ފައިނަލް ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސްކޮޑް
އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކުރިޔަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ  95%ހާޒިރީ ލިބޭ
ފެތުންތެރިންނަށެވެ.
ޤައުމީ

ސީނިއަރ

އަދި .5

ޖޫނިއަރސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން
ހޮވަންބާއްވާ

ޓްރަޔަލްސްގެ

(ހ)

ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވަން ބާއްވާ
ރޭންކިންގ

ޓްރަޔަލްގައި

ބައިވެރިވާ

މީހުންގެ

ކިބައިގައި

އަންނަނިވި

ޝަރުޠުތައް ހަމަވާން ވާނެއެވެ.

ޝަރުޠު
.1

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.

.2

ޝަރުއީ ބަންދެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.3

އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރަކަށްވުން.

.4

ފެތުމުގެ

ތަމްރީންތަކަށާއި

ފަރިތަކުރުންތަކަށް

ޤަވާޢިދުން

ހާޟިރުވެވޭނެ މީހަކަށްވުން.
.5

އެސޯސިއޭޝަނުން

ކަނޑައަޅާ

ކޮލިފައި

ޓައިމިންގ

މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މީހަކަށްވުން.
.6
)(5/01

އެސޯސިއޭޝަނުގެ

ނުވަތަ

ކުޅިވަރާއި

ބެހޭ

ޤައުމީ

ނުވަތަ

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
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Ref:

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރި

top partner:

މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ހާޒިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލި

.7

ޤައުމީ ސްކޮޑުން ވަކިކޮށްފައިވާ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަކީ ފެތުމުގެ

.8

 4ސްޓްރޯކް ފީނާގެ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަތަން އެނގޭ

sponsors:

އަދި ފްލިޕްޓާރން އަޅަން އެނގޭ ފެތުންތެރިއަކަށްވުން.
މިމާއްދާގެ ( 8އަށެއް) ވަނަ އަކުރުގައި ބުނާ ސްޓްރޯކްތައް

.9

އެނގޭކަން އަދި ފްލިޕް ޓާން އަޅަން އެނގޭކަން ރެފްރީއާއި

partners:

އޮފިޝަލުން ކަށަވަރު ކުރާނެއެވެ .އަދި އެމާއްދާގައި ބުނާ
ނުފެތޭ

މިންގަނޑަށް

ފެތުންތެރިންނަށް

ޤައުމީ

ސީނިއަރ

ސްކޮޑުން ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ.
.11

ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަށް ( 12ބާރަ)
އަހަރު ފުރިފައިވުން.

.11

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނަކީ ( 12ބާރަ)
އަހަރު ފުރި ( 18އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުންތެރިއެއް
ކަމުގައި ވުން.

ރޭންކިންގ

ޓްރަޔަލްސްގައި .6

(ހ)

ފަތަންޖެހޭ އިވެންޓްތައް

ދީފައިވާ

ކޮލިފައިން

ޓައިމަށް

ނުވަތަ

އެއަށްވުރެ

އަވަހަށް

ހުރިހާ

ފެތުންތެރިންވެސް އިވެންޓް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް  411މީޓަރ
ފްރީސްޓައިލް އަދި  211އިންޑިޖުއަލް މެޑްލޭ ފަތަންޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް  211މީޓަރ
ފްރީސްޓައިލް އަދި  100މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ ފަތަންޖެހޭނެއެވެ.

(ރ)

ކޮންމެ ފެތުންތެރިޔަކުވެސް ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން
 4އިވެންޓެއްގައި ވާދަކޮށް 4 ،އިވެންޓެއް ކޮލިފައިން ޓައިމަށް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެން އަވަހަށް އިވެންޓް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.
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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

h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

Trial Rules

www.swimming.org.mv

Ref:

Qualifying Time
Men
Women
00:40.00 00:50.00
01:30.00 01:45.00
00:45.00 00:55.00
01:35.00 01:50.00
00:40.00 00:50.00
01:30.00 01:55.00
00:35.00 00:45.00
01:15.00 01:30.00
03:00.00 03:40.00
06:00.00 07:00.00
03:00.00 04:00.00
01:45.00 01:55.00 * junior squad only

Length

Stroke

50m
100m
50m
100m
50m
100m
50m
100m
200m
400m
200m
*100m

Backstroke
Backstroke
Breaststroke
Breaststroke
Butterfly
Butterfly
Freestyle
Freestyle
Freestyle
Freestyle
Individual Medley
*Individual Medley

top partner:

sponsors:

partners:

ރޭންކިންގޓްރަޔަލްސް
ކުރިއަށްދާނެ

.7

(ހ)

ގޮތާއި

އެންމެފަހުން

އެސޯސިއޭޝަނުގެ

ބޭއްވި

ފަރާތުން

ޤައުމީ

ފެންވަރުގެ

މުބާރާތުގެ ޓައިމިންގ ނުވަތަ ޓްރަޔަލް ބާއްވާ ތާރީޚްގެ  2މަސްދުވަހާއި

ޓައިމިންގތައް ނެގޭނެގޮތް

ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ސީނިއަރ
ނުވަތަ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް އެރުމަށް ބަލާ ޓައިމިންގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް
ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފެތުންތެރިއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މިގޮތަށް ޓައިމިންގ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފެތުންތެރިން އެކަން ލިޔުމަކުން
ނުވަތަ

އެސޯސިއޭޝަނުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަންގާ

މިނޫންގޮތަކަށް

ގޮތަކަށް
ހުށަހަޅާ

އެސޯސިއޭޝަނަށް

ހުށަހެޅުންތައް

ބަލައި

ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ނ)

އެފެތުންތެރިއަކު

ރޭންކިންގ

ޓްރަޔަލްގައި

އެ

އިވެންޓް

ރިޕީޓްކޮށް

ޖަހާކަމުގައި ވަނީނަމަ ،އެސޯސިއޭޝަނުން ބަލާނީ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްގެ
ޓައިމިންއަށެވެ.
(ރ)

ޓްރަޔަލްގައި

ނުފަތައި،

މިމާއްދާގެ

(ހ)

ނ
ގައިބުނާފަދައި ް

އެހެން

ށހަޅާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެސޯސިއޭޝަނުގެ
މންގ ހު ަ
މުބާރާތްތަކުގެ ޓައި ި
ތކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރިކުއަރމަންޓްތައް
ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓް ަ
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
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National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives
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Ref:

ރޭންކިން

www.swimming.org.mv

ޓްރަޔަލްގެ .8

އިވެންޓްތަކާއި

(ހ)

އިވެންޓްތައް
Only counts for junior squad

ކުރިއަށްދާނެ ތަރުތީބު

Length
400m
200m
100m
200m
50m
50m
50m
50m
100m
100m
100m
100m

Stroke
Freestyle
Freestyle
Individual Medley
Individual Medley
Backstroke
Breaststroke
Butterfly
Freestyle
Backstroke
Breaststroke
Butterfly
Freestyle

Order
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

top partner:

sponsors:

(ށ)

އިވެންޓްތަކަށް ފެތުންތެރިން އަތުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމްއަށް ބަލައިގެންނެވެ.

(ނ)

ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް އެފެތުންތެރިއެއްފަތާ އިވެންޓެއްގެ އެންޓްރީ

partners:

ޓައިމް ދޭންޖެހޭނެއެވެ .އެންޓްރީ ޓައިމް ނުދީ ،ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓެގައި
ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
ޤައުމީ
ޖޫނިއަރ

އަދި .9

ސީނިއަރ

(ހ)

ސްކޮޑަށް

 411މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އަދި  211މީޓަރު އައި އެމް ،އިވެންޓް،
އެސޯސިއޭޝަނުން ދީފައިވާ ކޮލިފައިން ޓައިމަށް ނުފެތޭ ފެތުންތެރިންނަށް

ފެތުންތެރިން ހޮވާނެގޮތް

ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑުން ޖާގައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
(ށ)

 211މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އަދި  111މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ
އިވެންޓް،

އެސޯސިއޭޝަނުން

ދީފައިވާ

ކޮލިފައިން

ނުފެތޭ

ޓައިމަށް

ފެތުންތެރިންނަށް ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑުން ޖާގައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
(ނ)

ފެތުންތެރިއަކު ސީނިއަރ ސްކޮޑަށް އެރުމަށް  411މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް
ޖަހައި އެ އިވެންޓުން ކޮލިފައި ޓައިމިންގ އަށް ރީޗްވިނަމަވެސްެ ،އ ެހ ް
ނ
ޮ
ކ ިލ ަފ ިއ

ޓ ަތ ުކ ް
ނ ް
ިއ ެވ ް
ނ

ަޓ ިއ ިމ ް
ނގ

ައ ް
ށ

ސަބަބުން

ރީޗްނުވުމުގެ

ސީނިއަރ ސްކޮޑުން ފުރުޞަތު ނުލިބުމުން ،ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ޓްރަޔަލްގައި
ވާދަކުރާނަމަ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް އެރުމަށް ޖަހަންޖެހޭ  211މީޓަރު
ފްރީސްޓައިލް

ޖަހަން

ނުޖެހޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް

އެފަދަ

ފެތުންތެރިން

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް އެރުމަށް ޖަހަންޖެހޭ އެހެން އިވެންޓްތައް ޖަހައި ކޮލިފައި
ޓައިމްއަށް ރީޗްވާން ވާނެއެވެ.
(ރ)

އެސޯސިއޭޝަނުގެ

ނުވަތަ

މޯލްޑިވްސް

އޮލިމްޕިކް

ކޮމިޓީގެ

ނުވަތަ

ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރާއިބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ރަސްމީ
ސްކޮލަރޝިޕްއެއްގެ ދަށުން ފެތުމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ
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Ref:

ފެތުންތެރީންނަށް

ޓްރަޔަލްގައި

ބައިވެރިވުމަކާއިނުލައި

ޤައުމީ

ޖޫނިއަރ

top partner:

ނުވަތަ ސީނިއަރ ސްކޮޑުން ޖާގަދިނުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
(ބ)

މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނާގޮތަށް ނިންމާއިރު އެފެތުންތެރިއެއް ނަގަންވާނީ
މިޤަވައިދުގެ (ޅ) އަދި (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ އިތުރުންނެވެ.
sponsors:

ރާއްޖެ

ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ ( .11ހ)

ފެތުމުގެމުބާރާތްތަކަށް

ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ފެތުންތެރިން ހޮވަން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް ތަކުގައި
ބައިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނެޝަނަލް ސީނިއަރ ސްކޮޑުގައި ހިމެނި،
ސްކޮޑްގެ

ފެތުންތެރިން ހޮވާނެ ގޮތް

ޓްރަޔަލްޖެހުމަށް

ޤަވައިދުތަކުގެތެރެއިން

ޝަރުތުހަމަވާ
partners:

ފެތުންތެރިންނަށެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތެއްކަމަކު މުބާރާތަކީ ޢުމުރުފުރާތަކަށް
ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ މުބާރާތެއްނަމަ ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑުގެ
އިތުރުން ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑުގެ ފެތުންތެރިންނަށް އެފަދަ މުބާރާތަކަށް
ފެތުންތެރިން ހޮވަން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްގައި ވާދަކުރަން މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއް
ނާޅައެވެ.

(ށ)

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށްދާ ޓީމްގެ ޖިންސް ހަމަހަމަކުރުމަށް މިޤަވައިދު
ބާރުއަޅައެވެ.

(ނ)

ދެ ޖިންސް ހަމަހަމަކޮށް މުބާރާތުގައި ތަމްޞީލްނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި،
އިސްކަންދޭންވާނީ ،މުބާރާތުގައި ޤައުމީ ރެކޯރޑްތައް އާކުރެވޭނެ ނުވަތަ
ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނީ ކޮން ޖިންސެއްގެ ފެތުންތެރިން ފޮނުވުމުންތޯ
ބަލައި ،ޤައުމީ ހެޑްކޯޗުގެ ލަފާގެމަތިން ،އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޓީއިންނެވެ.

(ރ)

ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ
ޓްރަޔަލްތަކުގައި

ރޭންކިންގ

ފަތަންވާނީ،

ޓްރަޔަލްގައި

ފަތަން

ހަމަޖައްސާފައިވާ އިވެންޓްތައް ،އެ އޯޑަރުންނެވެ.
(ބ)

ދިވެހިރާއްޖެ
ނުވަތަ

ތަމްޞީލްކުރުމަށްޓަކައި
ފަރިތަކުރުންތައް

ދާޓީމްތައް

ނުވަތަ

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

ފެތުންތެރިއެއް
ފެތުންތެރިއެއް،

އެސޯސިއޭޝަނުން ޓްރަޔަލް ބާއްވާ ތަނެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ ،އެ
އުޒުރަށާއި

)(9/01

ޙާލަތާއީ

ވަގުތަށް

ބެލުމަށްފަހު،

އެކަންކުރިއަށް

ގެންދާނެ

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
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Trial Rules
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Ref:

ގޮތެއްނިންމާނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިންނެވެ.
(ޅ)

ދިވެހިރާއްޖެ

އެތުލީޓުން

ތަމްޞީލްކުރުމަށް

ކަނޑައެޅުމުގައި

top partner:

ތިރީގައިވާ

ގޮތްތަކަކުންކުރެ ގޮތެއް ނުވަތަ ގޮތްތަކެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .1މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ ޕޮއިންޓަށް ބަލައި 3 ،އިވެންޓްގެ ޖުމްމަ
ޕޮއިންޓް އެއްކުރުމުން އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފެތުންތެރިން
sponsors:

ހޮވުން.
 .2ފީނާއިން އަދި އައި.އޯ.ސީ ނުވަތަ މިބަޔާންކުރެވުނު ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މުއައްސަސާތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ ފެޑެރޭޝަންތައް އަދި ކޮމިޓީތަކުގެ
އުޞޫލުތަކުގެ

ދަށުން

ފެތުންތެރިއަކަށް

ވަކި

ނުވަތަ

partners:

ފެތުންތެރިންތަކަކަށް ފުރުޞަތުދީފައިވާނަމަ ،އެފެތުންތެރިއެއް ނުވަތަ
އެފެތުންތެރިންތަކެއް ހޮވުން.
 .3ރާއްޖެއަށް

އެމުބާރާތެއްގައި

އިވެންޓްތަކުގެތެރެއިން

ބައިވެރިވެވޭ

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރެވޭނެ ނުވަތަ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު
ނަތީޖާއެއް

ޓީމް

ނެރެވޭނެ

އިވެންޓްތަކަށް

އިސްކަންދީގެން،

ފެތުންތެރިން ނެގުން .މިގޮތަށް ފެތުންތެރިން ނަގަން ނިންމައިފިނަމަ
އެ ޓްރަޔަލްއެއް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނުން ޓާގެޓްކުރާ ރިލޭ
އިވެންޓް ފެތުންތެރީންނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ .އަދި ،އެ އިވެންޓެއްގެ
ވަކިވަކި ސްޓްރޯކް ލެންތު ހުރިހާ ފެތުންތެރިންވެސް ފަތަން ވާނެއެވެ.
 .4އެމުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެވޭ އިވެންޓްތަކުގެތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ރެކޯޑް އާކުރެވޭނެ ނުވަތަ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ
އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތަކަށް އިސްކަންދީގެން ،ފެތުންތެރިން ނެގުން.
 .5ފީނާއިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސްޓޭންޑަރޑް

ކޮލިފިކޭޝަން

އަކާއި

ހަމައަށް ދެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އޮތް ފެތުންތެރިން ނުވަތަ ފެތުތެރިއެއް
ފޮނުވުމަށް އިސްކަންދިނުން.
(ކ)

މި ޤަވައިދުގެ (ޅ) ގެ  1ވަނަ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ނޫންގޮތަކަށް

ދިވެހިރާއްޖެ

ތަމްޞީލްކުރަން

ފެތުންތެރިން

ފޮނުވަން

ނިންމޭނީ ،އެ ޑިސިޕްލިންއެއްގެ ޤައުމީ ހެޑްކޯޗުގެ ރިކޮމަންޑޭޝަނަކާއި
އެކު ،އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިންނެވެ.
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