h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

Addu City – Inter School

www.swimming.org.mv

Ref:

އެމް.އޭ.ސީ .އެލް ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ  3ވަނަ މުބާރާތް  – 2018އައްޑޫ ސިޓީ

top partner:

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
sponsors:

partners:

ތަޢާރަފް
މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ،ސްކޫލު މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ
ފެތުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ބިނާކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އައްޑޫ
ދ އެނގޭނެ ލިޔުމެކެވެ.
ސިޓީގައި ބާއްވާ ފެތުމުގެ  4ވަނަ މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢި ު
 -1މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަން:
މި މުބާރާތް އޮންނާނީ 2018 :ސެޕްޓެމްބަރު  11ން  15އަށް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައެވެ.
ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ  2018ސެޕްޓެމްބަރު  9ން  10އަށް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައެވެ.

 -2މުބާރާތް އަމާޒުކުރާ ޢުމުރު ފުރާ:

-

 19 ،16 ،14 ،12އަހަރުންދަށް އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ޢުމުރުފުރާ.

-

ވސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.
މިޢުމުރުފުރާތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށް ެ

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ޢުމުރު ބަލާނީ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށްޢުމުރު ހަމަވާގޮތަށެވެ.
  10އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުންނަށް ވަކި ފެސްޓިވަލެއް އޮތުމާއެކު އިންޓަރސްކޫލު ބައިގެދށުގެ އެއްވެސް ޢުމުރުފުރާއެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އިވެންޓްތަކުގައި  10އަހަރުން ަ

 -3މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް
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-

މިމުބާރާތް ރާވައި ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.

-

މުބާރާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.

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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 -4މުބާރާތް ބޭއްވުން
-

top partner:

ކޓަގަރީއެއްގައި 03
ތގައި މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން ެ
އ ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލާ މުއްދަ ު
މބާރާތުގަ ި
މިމުބާރާތް ބާއްވާނީ ު
ހން ،ފިރިހެން ވަކި  2ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައެވެ).
ސްކޫލު ބައިވެރި ވާނަމައެވެ( .ކެޓަގަރީ މާނަކޮށްފައިވަނީ އަން ެ

-

ވސް ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  3ސްކޫލު ވާދަނުކުރާނަމަ އެ
މިގޮތަށް މުބާރާތް ބޭއްވިނަމަ ެ

sponsors:

ވނެއެވެ.
ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެކެޓަގަރީގެ އިވެންޓްތަކެއް ނުބޭއް ޭ
-

ގއި އެކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  3ދަރިވަރުން
ނޓެއް ަ
މުބާރާތުގައި އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެއިވެ ް
އެއުމުރު ފުރާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ .މިގޮތުން އެއް އިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީގައި ،އެއް ޢުމުރުފުރާއަކުން،
ލ
ނނަށް ލިބެންޖެހޭ މެޑެ ް
ވންޓް ބާއްވައި އެދަރިވަރު ް
އެއް ސްކޫލަކުން  3ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާނަމަވެސް އެއި ެ
އާއި ސެޓްފިކެޓްދެވޭނެއެވެ .އަދި އެއިވެންޓުގެ ޕޮއިންޓް ސްކޫލު ވަނަ ހޮވުމަށް ގުނޭނެއެވެ.

-

ނ ކުދިން ވާދަކުރާނީ
އ އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެ ް
މިކްސް ރިލޭ ފިޔަވައި އެހެން އިވެންޓްތަކުގައި މުބާރާތުގަ ި

partners:

ވަކިންނެވެ.
-

ރ
ލންނެވެ( .އިވެންޓެއްގައި  8ފެތުންތެރިންނަށްވު ެ
މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ހީޓް ،ފައިނަލް ،އިވެންޓް ބާއްވާ އުޞޫ ު
މޅު  8ފެތުންތެރިން ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ އުޞޫލުންނެވެ).
ގިނަ ނަމަ ހީޓް ބާއްވައި އެންމެ ޮ

 – 5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
-

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގައި ސްކޫލު މަދްރަސާތަކުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްގެން ހިންގާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ނުވަތަ މަދަރުސާއަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

-

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  3ދަރިވަރުންނެވެ.

-

ނހިމަނައި އިންޑިވިޑުއަލް  4އިވެންޓްގައެވެ.
ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ އިވެންޓް ު

-

މުބާރާތުގައި

ބައިވެރިވެވޭނީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އކަމަށް
ެ

މިއެސޯސިއޭޝަނުން

ސސިއޭޝަނުން
މިއެ ޯ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި

ފުރިހަމަކޮށް،

ފޯމާއެކު

ފޯމު

މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ

ސްކޫލު

ރތުގައި ބައިވެރި
ވން ހުށަހަޅާ ސްކޫލުތަކަށް މުބާ ާ
މަދްރަސާތަކަށެވެ .ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ާ
ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
-

ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ޢުމުރު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ (އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް،
ތކުގައި ސްކޫލުގެ
ށހަޅަން ވާނެއެވެ .އެފަދަ ލިޔުން ަ
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް) ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހު ަ
ރަސްމީ ތައްގަނޑު ޖަހަން ވާނެއެވެ.

-

އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެ ދަރިވަރަކު ފަތަންޖެހޭ ޢުމުރަށްވުރެ މަތީ ޢުމުރެއްގައި ބައިވެރިކުރި ކޮށްފިނަމަ އެމައްސަލަ
ބަލައި އެސްކޫލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ.

-

ތކުގެ ދަރިވަރުން ފިޔަވައި އެހެން ޢުމުރުފުރާއެއްގެ ދަރިވަރަކު މަތީ ޢުމުރު ފުރާގައި
 10އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ަ
ރހެއް ނާޅައެވެ.
(މިސާލަކަށް  12އަހަރުގެ ކުއްޖަކު  14އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި ފެތުން) މި ޤަވާޢިދު ހު ަ
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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
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Addu City – Inter School

ްޓތަކުގައި ވާދައެއ
ް ނ
ް ެގ އެއްވެސް ޢުމުރުފުރާއެއްގެ ދަރިވަރަކަށް އިންޓަރސްކޫލު އިވ
ެ ު އަހަރުން ދަށ10

-

.ެ އެ ޢުމުރުފުރާތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާނީ ކިޑްސް ފެސްޓިވަލް ގައެވ.ެނުކުރެވޭނެއެވ
ްކގެ ތަފްޞީލް ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އާއި ހާޑ
ު ަމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އިވެންޓްތ

-

.ެނނެއެވ
ާ ް ބައި ފުރިހަމައަށް ހަމަނުވާނަމަ ލިސްޓް ބަލައެއް ނުގަނ2 ި މ.ެކޮޕީ އެކުގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވ
sponsors:

ު މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދ-6
ވ
ާ ިދނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މުބާރާތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައ
ާ ްމުބާރާތް ހިނގަމުނ
.ެއުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވ

ް މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުނ-7

partners:

.ެލންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ބައެކެވ
ު ަމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝ

ް މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައ-8
ާ ވަނަ މުބާރާތުގައި އޮންނާނީ ތިރީގައިވ04 ެ އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގ،ްއެލ.ީސ.ޭއ.ް އެމ.ެއިވެންޓްތަކެވ
Event
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Fly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Fly
100m Freestyle
100m Back stroke
100m Breast stroke
100m Butterfly stroke
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay
Total Event (with Relay)

SEN

Under 12

Under 14

Under 16

Under 19
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ި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ބައ8.1 
.ެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވo
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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since 1983

Addu City – Inter School

www.swimming.org.mv

Ref:

 ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި  3ދަރިވަރުންނަށްވުރެ މަދުން ބައިވެރިވިޔަސް އެ އިވެންޓް ބާއްވައި ދަރިވަރު ހޯދާ ވަނަ

top partner:

ދެވޭނެއެވެ.
ބއިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.
 މި ބައިގައި ސްކޫލު ވަނަ ހޮވާނީ  3ސްކޫލުން (ޖިންސް ވަކިން) ަ
 މިބައިގައި ވަކިވަކި ޢުމުރުފުރާއެއް ނޯންނާނެއެވެ.
 މިބައިގައި ވާދަކުރެވޭނީ އެދަރިވަރަކީ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ސަރުކާރުގެ

sponsors:

އ
ނ މުބާރާތުގަ ި
ޔމެއް އޮންނަ ދަރިވަރަކަށެވެ .މުބާރާތުގައި އެފަދަ ދަރިވަރު ް
އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލި ު
ބައިވެރިކުރާއިރު މިދެންނެވި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

 8.2ރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތް
-

ޓމެއްގައި ބައިވެރި
މ ސްކޫލަކަށްވެސް ރިލޭ ޓީމު ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ .ރިލޭ ީ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮން ެ
ކުރެވޭނީ  4ފެތުންތެރިންނެވެ .މީގެއިތުރުން 2

ނ ކޮންމެ ރިލޭ
ރިޒާވަރުން ހިމެނިދާނެއެވެ .މިހެންވުމު ް

partners:

ބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
އިވެންޓެއްގައި  6ފެތުންތެރިން ަ
މުބާރާތުގެ

-

އިވެންޓެއް

ރިލޭ

ބޭއްވޭނީ

ޢުމުރުފުރާއަކުން

ކެޓަގަރީއެއްގައި

މަދުވެގެން

3

ސްކޫލު

ބައިވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.
މުބާރާތުގައި ބަވެރިކުރާ ރިލޭޓީމުގެ ތަރުތީބު ހީޓްތަކުގައި އަދި ފައިނަލްގައިވެސް ބަދަލްކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް

-

ޅ  6ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.
ބަދަލުކުރެވޭނީ މުބާރާތުގައި ރިލޭ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެ ި
-

ނ
ފތާގޮތުގެ ތަރުތީބު ރިލޭ ފެށުމުގެ  30މިނެޓް ކުރިން ރިޕޯޓިންގ ޓޭބަލަށް ހުށަހަޅަ ް
ރިލޭއިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ަ
ހޅާ ލިސްޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އިވެންޓުގައި
ހށަ ަ
ތބު މިގޮތަށް ު
ވާނެއެވެ .ރިލޭގައި ދަރިވަރުން ފަތާނެ ތަރު ީ
ގއިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ލިސްޓު ަ

-

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަނުކުރާ ދަރިވަރުން ހަމައެކަނި ރިލޭ ލިސްޓްގައި
ނފަތާނަމަ އެދަރިވަރުންނަށް ރިލޭ އިވެންޓްގެ މެޑެލް ނުދެވޭނެއެވެ.
ނަންޖަހައި ރިލޭ އިވެންޓްގައި ު

 -9ދަރިވަރުންގެ އިނާމް
 9.1މުބާރާތުގައި ކޮންމެ އިވެންޓަކުންވެސް  2 ،1އަދި  3ވަނައަށް މެޑަލް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ދެވޭނެއެވެ.
  1ވަނަ (ރަން މެޑަލް) 2 ،ވަނަ (ރިހި މެޑަލް) 3 ،ވަނަ (ލޯ މެޑަލް) 9.2މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޢުމުރުފުރާއަކުން 1ވަނަ 2 ،ވަނަ އަދި  3ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ:
ވތަ ޝީލްޑް އަދި ސެޓްފިކެޓް)  2 -ވަނަ (ސެޓްފިކެޓް)
  1ވަނަ (ތަށި ނު ަ

)(4/6

 3 -ވަނަ (ސެޓްފިކެޓް)

ރިލޭ އިވެންޓުގައި ރިޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ފެތުންތެރިންނަށް މެޑަލް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

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:

 -10ސްކޫލު ވަނަ އަދި އިނާމު

top partner:

-

 12އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)

 12 -އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)

-

 14އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)

 14 -އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)

-

 16އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)

 16 -އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)

-

 19އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)

 19 -އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)

-

sponsors:

ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ގުރޫޕް  3،2،1ވަނަ ސްކޫލު (ޖޫނިއަރ ގުރޫޕަކީ  14އަހަރުންދަށުގެ އުމުރު ފުރާތަކެވެ).
ނ ހޮވާނީ ދެޖިންސު އެކުގައި)
 1ވަނަ ސްކޫލު :ތަށި ނުވަތަ ޝީލްޑް އަދި ސެޓްފިކެޓް (މިވަ ަ

 -11ފުރަތަމަ އެހީ
-

ޒމު އެ ސްކޫލަކުން
ފރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތި ާ
އ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ު
މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ެ
ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

partners:

 -12ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު
-

ވަކި ވަކި އިވެންޓްތައް

ގޯލްޑް  15 :ޕޮއިންޓް

ސިލްވަރ  10 :ޕޮއިންޓް

ބްރޯންޒް  5 :ޕޮއިންޓް

-

ރިލޭ އިވެންޓްތައް

ގޯލްޑް  30 :ޕޮއިންޓް

ސިލްވަރ  20 :ޕޮއިންޓް

ބްރޯންޒް  10 :ޕޮއިންޓް



މުބާރާތުގައި އޮންނަ ކޮންމެ މިކްސް ރިލޭއަކުން އެސްކޫލެއްގެ ޓީމަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް އެއިވެންޓެއްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުގެ 2
ކެޓަގަރީއަށް ހަމައަށް ބަހައިލެވޭނެއެވެ( .މިހެން ހަދަނީ ޖިންސް ވަކިން ސްކޫލުތަކުގެ ވަނަހޮވާތީއެވެ).

 -13ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ


މުބާރާތުގެ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ފެތުންތެރިންގެ ޕާފޯމަންސް އާއި އޮފިޝިއޭޓިންގެ ކަންކަން
އ
ނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ޖަވާބުދިނުމުގަ ި
ނތީޖާތަކާއި ގުޅިގެ ް
ވންޓްތަކުގެ ަ
ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމަށާއި އި ެ
ފ އެޕީލްސް ކޮމިޓީ
މ ޖުރީ އޮ ް
ކލުތަކުން ބޭނުންވާނަ ަ
ސކޫލުތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ސް ޫ
ށޓަކައި ް
ރެފްރީއަށް ލަފާދިނުމަ ް
އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.



ނވަތަ  5މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާނީ ު 3



މިގޮތުން އެކުލަވާލާ ޖޫރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ ސްކޫލުތަކުން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިންނެވެ .ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ
ވސް ސްކޫލެއްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ސްކޫލުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ .އެއް ެ
ބނެއެވެ.
މީހަކު މިކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުތި ޭ



ނ
ހ ެ
ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީއަކީ ދަރިވަރުންގެ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ރޭސްތައް ބަލަން ތިބެންޖެ ޭ
ބައެކެވެ.
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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

Addu City – Inter School

www.swimming.org.mv

Ref:

 -14ފެތުންތެރިންގެ ލޭން ބަދަލުވުމުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުން

top partner:

ނ
ޔވައި އެހެ ް
ދ ލޭން ފި ަ
ތންތެރިޔާ ފަތަމުން ާ
ތންތެރިއަކު އެފެ ު
އގައި ފަތާ ފެ ު
14.1މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެ ް
ލޭނަކަށް

ފެތުންތެރިޔާގެ

މުޅި

ހަށިގަނޑު

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

ޖެހިގެން

އޮތް

ލޭނުގެ

ށ
ފެތުންތެރިޔާއަ ް

އތް ލޭން ހުސްކޮށް އޮތަސް އެފަދަ ޙާލަތުގައި ފެތުންތެރިޔާ
އުނދަގޫވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް ނުވަތަ ޖެހިގެން ޮ

sponsors:

ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.
ނ އިވެންޓް
ނ ް
ޔ ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭ ު
14.2މި މާއްދާގެ  14.1ގައި އެހެން އޮތެއްކަމަކު ،ފެތުންތެރި ާ
ތން ހަމަޖެހިފައިވާ
ނ އެ ފެތުންތެރިޔަކު ފަ ަ
ޓންކުރަންވާ ީ
ދ ޓާންކުރާނަމަ ާ
މންވާނީ އަ ި
ސްޓާޓްކޮށް ނިން ަ
ކރުމުގައިވެސް
ވންޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެންޓް ނިންމުމުގައި އަދި ޓާން ު
ލޭންގައެވެ .އެނޫން ގޮތަކަށް އި ެ
ފެތުންތެރިޔާ

އެހެން

ނ
ލޭނަކު ް

އިވެންޓް ފަށައި،

ޓ ނިންމައި
ނ ް
އިވެ ް

ނން
ވތަ ޓާ ި
ނު ަ

ހަދައިފިނަމަ

އެފެތުންތެރިޔަކު އެ އިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ

partners:

 -14ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން
ދމާވެއްޖެނަމަ:
ދގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމެއް ި
މިމުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މިގަވާޢި ު
-

އިންތިޒާމާއި އިދާރީކަންތައްތައް ނިންމާނި މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.

-

ޓންނެވެ.
މބާރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމި ީ
މނީ ު
ޓެކްނިކަލް ކަންތައް ނިން ާ
މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:
-

އިވެންޓް މެނޭޖަރ

-

މުބާރާތުގައި ކޯޑިނޭޓަރ

-

ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ

-

މުބާރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ

-

މުބާރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ  1މެމްބަރު

 -15ސްޕޮންސަރ ކުރުން އަދި ސްކޫލުތަކުން ސްޕޮންސަރ ބޭނުން ކުރުން
-

މިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އޭ.ސީ.އެލް) އެވެ.
ށ އެހެން އެއްވެސް
ޝލް ސްޕޮންސަރގެ ސްޕޮންސަރޝިޕަށް އުނިކަންލިބޭނެ ގޮތަ ް
އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ އޮފި ަ
ސްޕޮންސަރއެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

-

ޓންޓުގެ އެތެރެއާއި
ނކުރެވޭނީ އެސްކޫލަކަށް ލިބޭ ެ
ބނު ް
ސްކޫލުތަކަށް ހޯދާ ސްޕޮންސަރުން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޭ
އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ހެދުމެވެ.

-

ތގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި
މބާރާ ު
އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ މި ު

ވނެއެވެ.
އެއްވެސް ސްކޫލަކުން ސްޕޮންސަރ ބޭނުންކޮށްގެން ނު ާ
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