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 2018ވަނަ މުބާރާތް  16ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ ބީ.އެމް.އެލް 
 

 މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު 
 ތަޢާރަފް 

ސްކޫލު މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ  ،މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 
ފެތުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ގާބިލްަކން އިތުރުކޮށް ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ބިނާކުުރމުގެ މަޤްސަދުގައި ބާއްވާ 

 މުބާރާތެކެވެ.
 

   މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަން:  -1
  :ީގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައެވެ.  6އޮކްޓޫބަރު  2018 ން 29ސެޕްޓެންބަރު  2018ފެތުމުގެ މުބާރާތް އޮންާނނ 
  ީގައި މާލޭގައެވެ. 2018ން  28އަދި  27ސެޕްޓެންބަރު  2018ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް އޮންނާނ 
  :ި14:00ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު  23ސެޕްޓެންބަރު  2018މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑ 

 މުބާރާތް އަމާޒުކުރާ ޢުމުރު ފުރާ: -2

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

 މިޢުމުރުފުރާތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށްެވސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. - 
ވަނަ ދުވަހަށް  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  2018މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ޢުމުރު ބަލާނީ   -

 ޢުމުރު ހަމަވާގޮތަށެވެ. 
އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުންނަށް ވަކި ފެސްޓިވަލެއް އޮތުމާއެކު އިންޓަރސްކޫލު ބައިގެ  10  -

 އަހަރުން ަދށުގެ އެއްވެސް ޢުމުރުފުރާއެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  10އިވެންޓްތަކުގައި 

 މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް  -3
 ނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ. މިމުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ -
 މުބާރާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސާނީ މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. -
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 މުބާރާތް ބޭއްވުން  -4
 03މިމުބާރާތް ބާއްވާނީ ުމބާރާތުގަިއ ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލާ މުއްދަުތގައި މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން ެކޓަގަރީއެއްގައި  -

 ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައެވެ.(  2ސްކޫލު ބައިވެރި ވާނަމައެވެ. )ކެޓަގަރީ މާނަކޮށްފައިވަނީ އަންެހން، ފިރިހެން ވަކި 
ސްކޫލު ވާދަނުކުރާނަމަ އެ  3ފުރާއެއްގައި ކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން މިގޮތަށް މުބާރާތް ބޭއްވިނަމަެވސް ޢުމުރު -

 ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެކެޓަގަރީގެ އިވެންޓްތަކެއް ނުބޭއްޭވނެއެވެ. 
ދަރިވަރުން  3އަލް އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެއިވެްނޓެއްަގއި އެކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން މުބާރާތުގައި އިންޑިވިޖު -

އެއް ޢުމުރުފުރާއަކުން، ، ވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ. މިގޮތުން އެއް އިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީގައިއެއުމުރު ފުރާގައި ބައި
ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާނަމަވެސް އެއިެވންޓް ބާއްވައި އެދަރިވަރުްނނަށް ލިބެންޖެހޭ މެޑެްލ  3އެއް ސްކޫލަކުން 

 ސްކޫލު ވަނަ ހޮވުމަށް ގުނޭނެއެވެ. އާއި ސެޓްފިކެޓްދެވޭނެއެވެ. އަދި އެއިވެންޓުގެ ޕޮއިންޓް
މިކްސް ރިލޭ ފިޔަވައި އެހެން އިވެންޓްތަކުގައި މުބާރާތުގަިއ އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެްނ ކުދިން ވާދަކުރާނީ  -

 ވަކިންނެވެ. 
 ފެތުންތެރިންނަށްވުރެ  8މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ހީޓް، ފައިނަލް، އިވެންޓް ބާއްވާ އުޞޫުލންނެވެ. )އިވެންޓެއްގައި  -

 ފެތުންތެރިން ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ އުޞޫލުންނެވެ.( 8ގިނަ ނަމަ ހީޓް ބާއްވައި އެންމެޮމޅު 
 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން  – 5
މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގައި ސްކޫލު މަދްރަސާތަކުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ  -

 ކޮށްގެން ހިންގާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ނުވަތަ މަދަރުސާއަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. 
 ދަރިވަރުންނެވެ. 3ރެވޭނީ ގިނަވެގެން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިކު -
 އިވެންޓްގައެވެ. 4ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ އިވެންޓް ުނހިމަނައި އިންޑިވިޑުއަލް  -
ފޯމާއެކު  ،މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ެއކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް -

ނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ސްކޫލު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މިއެޯސސިއޭޝަނުން ކަ
މަދްރަސާތަކަށެވެ. ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިާވން ހުށަހަޅާ ސްކޫލުތަކަށް މުބާާރތުގައި ބައިވެރި 

 ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 
މެ ދަރިވަރެއްގެ ޢުމުރު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ )އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިކުރާ ކޮން -

އެފަދަ ލިޔުންަތކުގައި ސްކޫލުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް( ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުަށހަޅަން ވާނެއެވެ. 
ނޑު ޖަހަން ވާނެއެވެ.   ރަސްމީ ތައްގަ

އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެ ދަރިވަރަކު ފަތަންޖެހޭ ޢުމުރަށްވުރެ މަތީ ޢުމުރުފުރާގައި )އޯވަރއޭޖް( ބައިވެރިކުރި  -
 ކޮށްފިނަމަ އެމައްސަލަ ބަލައި އެސްކޫލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ. 

ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އާއި ހާޑް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އިވެންޓްތަުކގެ ތަފްޞީލް  -
 ބައި ފުރިހަމައަށް ހަމަނުވާނަމަ ލިސްޓް ބަލައެއް ނުގަންާނނެއެވެ.  2ކޮޕީ އެކުގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މި 
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 މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު  -6
 މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނީ ސްވިމިްނގ އެސޯސިއޭޝަނުން މުބާރާތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.    
 

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން  -7
 ޢައްޔަންކުރާ ބައެކެވެ. ތުގައި ތިބޭނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަުލންގެ ގޮ 
 

 އިވެންޓްތައް މުބާރާތުގެ  -8
 ވަނަ މުބާރާތުގައި އޮންނާނީ ިތރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެވެ.  16 ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ - 

 

 8.1  ިޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ބައ 

o ަގޮތަށެވެ. އަންނަނިވި ކުރިޔަށްދާނީ އިވެންޓްތައް ދަރިވަރުންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞ  
  ިދަރިވަރުންނަށްވުރެ މަދުން ބައިވެރިވިޔަސް އެ އިވެންޓް ބާއްވައި ދަރިވަރު ހޯދާ ވަނަ  3ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައ

 ދެވޭނެއެވެ. 
  ީސްކޫލުން )ޖިންސް ވަކިން( ަބއިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.  3މި ބައިގައި ސްކޫލު ވަނަ ހޮވާނ 
  .ެމިބައިގައި ވަކިވަކި ޢުމުރުފުރާއެއް ނޯންނާނެއެވ 

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19 

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) 05 12 12 12 12 
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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 

 

partners: 
 

 

sponsors: 
 

 

  ެމިބައިގައި ވާދަކުރެވޭނީ އެދަރިވަރަކީ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ސަރުކާރުގ 
އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިުޔމެއް އޮންނަ ދަރިވަރަކަށެވެ. މުބާރާތުގައި އެފަދަ ދަރިވަރުްނ މުބާރާތުގަިއ 

 ބައިވެރިކުރާއިރު މިދެންނެވި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. 
 

 ރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތް  8.2
ވާ ކޮންެމ ސްކޫލަކަށްވެސް ރިލޭ ޓީމު ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ. ރިލޭ ީޓމެއްގައި ބައިވެރި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި -

ރިޒާވަރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. މިހެންވުމުްނ ކޮންމެ ރިލޭ  2ފެތުންތެރިންނެވެ. މީގެއިތުރުން  4ކުރެވޭނީ 
 އޮންނާނެއެވެ. ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  6އިވެންޓެއްގައި 

ސްކޫލު  3މުބާރާތުގެ ރިލޭ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ ޢުމުރުފުރާއަކުން ކެޓަގަރީއެއްގައި މަދުވެގެން  -
 ބައިވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.

މުބާރާތުގައި ބަވެރިކުރާ ރިލޭޓީމުގެ ތަރުތީބު ހީޓްތަކުގައި އަދި ފައިނަލްގައިވެސް ބަދަލްކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް  -
 ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.  6ބަދަލުކުރެވޭނީ މުބާރާތުގައި ރިލޭ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެިޅ 

މިނެޓް ކުރިން ރިޕޯޓިންގ ޓޭބަލަށް ހުށަހަޅަްނ  30ބު ރިލޭ ފެށުމުގެ ރިލޭއިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ަފތާގޮތުގެ ތަރުތީ -
ވާނެއެވެ. ރިލޭގައި ދަރިވަރުން ފަތާނެ ތަރުީތބު މިގޮތަށް ުހށަަހޅާ ލިސްޓުގައި އޮންނަންވާނެއެެވ. އިވެންޓުގައި 

 ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ލިސްޓުަގއިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.  
ގައި ބައިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަނުކުރާ ދަރިވަރުން ހަމައެކަނި ރިލޭ ލިސްޓްގައި މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއް -

 ނަންޖަހައި ރިލޭ އިވެންޓްގައި ުނފަތާނަމަ އެދަރިވަރުންނަށް ރިލޭ އިވެންޓްގެ މެޑެލް ނުދެވޭނެއެވެ. 
 

 އިނާމް ދަރިވަރުންގެ  -9
 މެޑަލް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ދެވޭނެއެވެ.ވަނައަށް  3އަދި  2، 1މުބާރާތުގައި ކޮންމެ އިވެންޓަކުްނވެސް 

 ވަނަ )ލޯ މެޑަލް( 3 ،ވަނަ )ރިހި މެޑަލް( 2، ވަނަ )ރަން މެޑަލް( 1 - 
 ވަނަ ފެތުްނތެރިޔާ:  3ވަނަ އަދި  2، ވަނ1ަ* މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާަދކުރާ ކޮންމެ ޢުމުރުފުރާއަކުން 

 ވަނަ )ސެޓްފިކެޓް( 3 -ވަނަ )ސެޓްފިކެޓް(    2 -ޝީލްޑް އަދި ސެޓްފިކެޓް(  ތަށި ނުަވތަ ވަނަ ) 1 - 
 

 ސްކޫލު ވަނަ އަދި އިނާމު  -10
 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  12 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  12 -
 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  14 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  14 -
 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  16 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  16 -
 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  19 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 1އަހަރުންދަށުގެ  19 -

އުމުރު  އަހަރުންދަށުގެ 14)ޖޫިނއަރ ގުރޫޕަކީ ލު ވަނަ ސްކޫ 1،2،3 ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ގުރޫޕް -
  އަދި ސެޓްިފކެޓްނުވަތަ ޝީލްޑް ތަށި  ވަނަ ސްކޫލު:  1ފުރާތަކެވެ.( 
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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 

 

partners: 
 

 

sponsors: 
 

 

 ފުރަތަމަ އެހީ  -11

އެ ސްކޫލަކުން ުފރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިާޒމު ެއ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު  -
 ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. 

 
 

 ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު  -12
 ޕޮއިންޓް  5ބްރޯންޒް :  ޕޮއިންޓް  10ސިލްވަރ :  ޕޮއިންޓް  15ގޯލްޑް :  ވަކި ވަކި އިވެންޓްތައް  -
 ޕޮއިންޓް  10ބްރޯންޒް :  ޕޮއިންޓް  20ސިލްވަރ :  ޕޮއިންޓް  30ގޯލްޑް :   ރިލޭ އިވެންޓްތައް  -
 ި2ވެންޓެއްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުގެ މުބާރާތުގައި އޮންނަ ކޮންމެ މިކްސް ރިލޭއަކުން އެސްކޫލެއްގެ ޓީމަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް އެއ 

 ކެޓަގަރީއަށް ހަމައަށް ބަހައިލެވޭނެއެވެ. )މިހެން ހަދަނީ ޖިންސް ވަކިން ސްކޫލުތަކުގެ ވަނަހޮވާތީއެވެ.( 
 

 ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީ  -13
 ްކަން މުބާރާތުގެ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ފެތުންތެރިންގެ ޕާފޯމަންސް އާއި އޮފިޝިއޭޓިންގެ ކަނ

ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމަށާއި އިެވންޓްތަކުގެ ަނތީޖާތަކާއި ގުޅިގެްނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ޖަވާބުދިނުމުގަިއ 
އޮްފ އެޕީލްސް ކޮމިޓީ  ރެފްރީއަށް ލަފާދިނުމަްށޓަކައި ްސކޫލުތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ސްޫކލުތަކުން ބޭނުންވާނަަމ ޖުރީ

 ވިދާނެއެވެ. އެކުލަވާލެ
  ީމެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  5ުނވަތަ  3މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާނ 
  ީމިގޮތުން އެކުލަވާލާ ޖޫރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނީ ސްކޫލުތަކުން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިންނެވެ. ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނ

އްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްެވސް ސްކޫލެއްގެ ކޯޗެސްކޫލުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 
 މީހަކު މިކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުތިޭބނެއެވެ. 

  ޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީއަކީ ދަރިވަރުންގެ ފެތުމުގެ ރޭސްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ރޭސްތައް ބަލަން ތިބެންޖެޭހެނ
 ބައެކެވެ. 

  .ެޖޫރީ އޮފް އެޕީލްސް ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދެއް އެސޯސިއޭޝަނުން އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ޭދނެއެވ 
 

 

 ފެތުންތެރިންގެ ލޭން ބަދަލުވުމުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުން   -14
އި އެހެްނ މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެްއގައި ފަތާ ފެުތންތެރިއަކު އެފެުތންތެރިޔާ ފަތަމުންާދ ލޭން ފިަޔވ14.1ަ

ނޑު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭނުގެ ފެތުންތެރިޔާއަްށ  ލޭނަކަށް ފެތުންތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަ
އުނދަގޫވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް ނުވަތަ ޖެހިގެން ޮއތް ލޭން ހުސްކޮށް އޮތަސް އެފަދަ ޙާލަތުގައި ފެތުންތެރިޔާ 

 ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. 
ން އޮތެއްކަމަކު، ފެތުންތެރިާޔ ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭުންނ އިވެންޓް ގައި އެހެ  14.1މި މާއްދާގެ 14.2

ސްޓާޓްކޮށް ނިންަމންވާނީ އަިދ ޓާންކުރާނަމަ ާޓންކުރަންވާީނ އެ ފެތުންތެރިޔަކު ފަަތން ހަމަޖެހިފައިވާ 
ރުމުގައިވެސް ލޭންގައެވެ. އެނޫން ގޮތަކަށް އިެވންޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެންޓް ނިންމުމުގައި އަދި ޓާން ކު 
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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 

 

partners: 
 

 

sponsors: 
 

 

ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުްނ އިވެންޓް ފަށަިއ، އިވެްންޓ ނިންމައި ނުަވތަ ޓާިނން ހަދައިފިނަމަ 
 އެފެތުންތެރިޔަކު އެ އިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. 

 

 ޚިލާފުވުން  މު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ މުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއް  -15
ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި، ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ މިމުބާރާތުގައި  

ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުގެ އިވެްނޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 
. މިގޮތުން ުމާބރާތް ފެށިގެން ނިމެންެދންވެސް ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ރެފްރީއަށާއި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އަދި އޮފިޝަލުންނާއި ހުތުރު ބަހުން ުމޢާމަލާތުކޮށް އޮފިޝަލަކާމެުދ  15.1
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެޢަމަލެއްގެ ބޮޑު ކުޑަ މިނަށްބަލައި މުބާރާތުގެ އަދަބާއި ޚިލާފް އަމަލެއް ހިންގިކަން 

އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ މަޝްަވރާއާއި އެކު ފެތުންތެރިޔާ މުބާާރތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 
އިހްރިޔާރު ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ުނވަތަ ބައެއް އިވެްނޓަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ 

 މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
މުބާރާތް ހިގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިދާފަދަ ގޮތަކަށް ފެތުްނތެރިޔަކު ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ  15.2

ގެންަނ އޮފިޝަލަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާނަަމ އެފަރާތްތަކާމެދު ގަވާޢިދުން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަލުތައް 
ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ ކުަލބެއް ނުވަތަ ފެތުންތެިރން ބައެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާތުްނ 

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 
ލަކުވިޔަސް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ކުަލެބއްގެ އޮފިޝަ 15.3

މާރާމާރީ ހިންގުންފަދަ އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާބުކޮށް  މުބާާރްތ ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައިއަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް 
ބައެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ  ކުލެއް ހިންގާނަމަ އެފެތުންެތރިއަޢަމަ
 ޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އި

އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުްނތެރިއެއްގެ ައގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަްށ ނުވަތަ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަބުަރށް  15.5
އެފެތުންތެރިޔަކު މުބާރާތުންވަކިކޮށް ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮްށ ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ބަލައި 

 ނުވަތަ ބައެއް އިވެންްޓތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަްށ ލިބިގެންވެއެވެ.
ގޮތަކަށް މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން އަނެއް ޓީމުގެ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ  15.6

ނުވަތަ ފެތުްނތެރިއެއްގެ އަބުރަްށ ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުޮކްށ ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ބަލައި 
އެޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ބައެއް އިވެންޓްތަުކްނ ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ 

 .އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ
 
 



h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv Ref: INTER SCHOOL RULES 
 

 

 

 

)8/7( 
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partners: 
 

 

sponsors: 
 

 

 ޓެކްނިކަލް ބައްދަލުވުން: – 16
  މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ޓީމްތަކުގެ ލީޑަރުން/މެނޭޖަރުންނަށް ބާއްވާ ަބއްދަލުވުން  

 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގޭނެއެވެ.  24ބޭއްވޭނެތަނަާކއި ވަގުތެއް، މަދުވެގެން ، އޮންނާނެއެވެ. ިމބައްދަލުވުްނ އޮންނަ ތާރީޚާއި   
 

 ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން: -17
މިނިޓް ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ ބެހޭގޮތުން އިވެންޓުެގ  30މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު  -

ބައިވެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމަކުން އެްއވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމުގައި އިޢުާލނުކުރި ފުރަތަމަ 
 ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަުމގައި ވާނެއެވެ.

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  -18
ތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތް ހިންގަން މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓް

ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޓެކްނިކަލް އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ 
ނ ޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަށް ވާނަމައެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ރެފްރީ ނިންމާ ގޮތަކީ ކަ

 މަތިންނެވެ.

މިނިޓްެގ ތެރޭގައި ިއވެންޓާގުޅޭގޮތުން  30މުބާރާތުގެ އިވެންޓުެގ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާާތ ލަސްވެެގން  -
 މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު އޮންާނނެއެވެ. 

މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ  އެ އިވެންޓާގުޅޭ ސްކޫލަކުން އި ވާދަކުރިއިވެންޓާ ބެހޭގޮުތން އިވެންޓުގަ މިވަގުތުތެރޭގައި -
 ވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެެއވެ.އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އި

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ޓީމްގެ މެނޭޖަރ ނުވަތަ ކޯޗަށެވެ. ސްކޫލުންމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ  -
މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާފަހުންވެސް އެ އިވެންޓެއްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް ހުރިކަން  -

ގަ ކުރެވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަން ބަލައި ނަތީޖާ ފާހަ
 ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 ހެދުން އެޅުން  -19
 ފެތުންތެރިން ތިބެންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ.މިމުބާރާތުގައި ފަތާ  

 އަންހެން ފެތުންތެރިން  19.1
ނޑައި، ގައި ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސްވިމިންސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. -1  އަތްކަ
ނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުލައިގެން  -2  އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.ފައިވަޅާއި ހަމައިން ކަ
މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހާއި މޫދަށްއެރި ތެމެމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތުނި ފޮތިން ފަހާފައިވާ ސްވިމް  -3

 ސޫޓް ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެން ފަތައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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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 
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 ފިރިހެން ފެތުންތެރިން  19.2
 . "ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކް ލައިގެން މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. 1
ނޑުގެ ވަނާތައް ހާމަާވފަދަ ތުނި ފޮިތން ފަހާފައިހުިރ ނުވަތަ އެފަަދ 2 . މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަ

 އިން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.އެތެރެ ،އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ޓައިޓްލަިއގެން
 

 

 

 ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން  -20
 މިމުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މިގަވާޢިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ: 

 އިންތިޒާމާއި އިދާރީކަންތައްތައް ނިންމާނި މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިްނގ ކޮމިޓީންނެވެ. -
 ކަންތައް ނިންާމނީ ުމބާރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިީޓންނެވެ. ޓެކްނިކަލް -

 
 

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ: 
   އިވެންޓް މެނޭޖަރ -
    މުބާރާތުގައި ކޯޑިނޭޓަރ  -
    ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ  -
 މުބާރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ -
 މެމްބަރު  1މުބާރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ  -

 

 ސްޕޮންސަރ ކުރުން އަދި ސްކޫލުތަކުން ސްޕޮންސަރ ބޭނުން ކުރުން   -21
މިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީ.އެލް.ސީ އެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުެގ  -

އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރގެ ސްޕޮންސަރޝިޕަށް އުނިކަންލިބޭނެ ގޮތަށް އެހެން އެއްވެސް ސްޕޮންސަރއެއް ބޭނުމެއް 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ކުރުމަށް ޭބނުްނކުރެވޭނީ އެސްކޫލަކަށް ލިބޭ ެޓންޓުގެ އެތެރެއާއި ސްކޫލުތަކަށް ހޯދާ ސްޕޮންސަރުން އިޝްތިހާރު -
 އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ހެދުމެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި  - އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ މިމުބާާރތުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ކަ
 ން ނުާވނެއެވެ. އެއްވެސް ސްކޫލަކުން ސްޕޮންސަރ ބޭނުންކޮށްގެ

 


