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 ޤަވައިދު ގެމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވު އައްޑޫސިޓީ
 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑެއް އުފެއްދުމަށް މި ޤަވާޢިދަކީ  )ހ( .1 ތަޢާރަފް 

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  ފެތުންތެރިން ހޮވަން

 ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދެވެ. ޓައިމް ޓްރައިލްގައި ބާއްވާ 

    

 8ފެބުރުއަރީ  2112އައްޑޫ ސިޓީ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ޓްރެއިލް އޮންނާނީ  )ހ( .2 ގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ޓްރަޔަލް

   ވަނަދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސުންގަޑި ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  )ށ(  

އެކަމަށް އެދި ލިޔުމަކުން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހަމަވުމުގެކުރިން، 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްކޮޑާއި  )ނ(  

ވަނައަހަރަށް  2112ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑުގެ ފެތުންތެރިންގެ ގޮތުގައި 

ފެތުންތެރިންނޫން އެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ 

ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މިޓްރެއިލްގައި ބައިވެރިވެ އިވެންޓްތަކުގައި 

  ވާދަކުރެވޭނެއެވެ. 

އައްޑޫ ސިޓީ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ  )ރ(  

އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކޯޗުންގެ ސްވިމިންގ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި 

 ބެލުމުގެދަށުންނެވެ. 

    

 ޖޫނިއަރސްކޮޑަށް އައްޑޫސިޓީ

 ންބާއްވާފެތުންތެރިން ހޮވަ

 ގެ ޝަރުޠުޓްރަޔަލްސް

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވަން ބާއްވާ ރޭންކިންގ  އައްޑޫސިޓީ )ހ( .3

ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް 

 ހަމަވާން ވާނެއެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކޮލިފައި ޓައިމިންގެ  .1   

  ކުއްޖަކަށްވުން. މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ 

ފެތުމުގެ ތަމްރީންތަކަށާއި ފަރިތަކުރުންތަކަށް ޤަވާޢިދުން  .2   

 ކުއްޖަކަށްވުން. ހާޟިރުވެވޭނެ 

އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނުވަތަ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ޤައުމީ ނުވަތަ  .3   

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރި 
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 ކަމުގައި ނުވުން. ކުއްޖެއް

 ހާޒިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލި .4   

 ޤައުމީ ސްކޮޑުން ވަކިކޮށްފައިވާ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ސްޓްރޯކް ފީނާގެ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަތަން  4ފެތުމުގެ  .5   

  ކުއްޖަކަށްވުން. އެނގޭ 

ކްތައް ބުނާ ސްޓްރޯ އް( ވަނަ އަކުރުގައިފަހެ) 5މިމާއްދާގެ  .6   

ރެފްރީއާއި އޮފިޝަލުން ކަށަވަރު ކުރާނެއެވެ. އަދި އެނގޭކަން 

އައްޑޫސިޓީ  ކުދިންނަށްއެމާއްދާގައި ބުނާ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ 

 ސްކޮޑުން ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. ޖުނިއަރ

( އަހަރު ނުފުރޭ އަށާރަ) 18)ބާރަ( އަހަރު ފުރި  12 ޢުމުރުން .7   

 ވުން. ކަމުގައި ކުއްޖެއް

    

ސްގައި ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް

 ފަތަންޖެހޭ އިވެންޓްތައް

ދީފައިވާ ކޮލިފައިން ޓައިމަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ހުރިހާ  )ހ( .4

 ފެތުންތެރިންވެސް އިވެންޓް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

މީޓަރ  211ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް  (ށ)  

 ފަތަންޖެހޭނެއެވެ.ޑްލޭ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މި 100ފްރީސްޓައިލް އަދި 

ކޮންމެ އިވެންޓުގެ އިތުރުން،  2މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާ  (ނ)  

 2 މަދުވެގެން ތެރެއިންފެތުންތެރިޔަކުވެސް ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކުގެ 

ކޮލިފައިން ޓައިމަށް ނުވަތަ އިވެންޓެއް  2އިވެންޓެއްގައި ވާދަކޮށް، 

އިވެންޓަށްވުރެ  2 އަވަހަށް އިވެންޓް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.އެއަށްވުރެން 

 އިތުރަށް އިވެންޓްތަކުގައި ވާދަކުރުން މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

   

 
    

އިވެންޓްތައް ކުރިއަށްދާނެ 

 ތަރުތީބު

ޓްރައިލްގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ ސްވިމިންގ  )ހ( .5

 އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ. 
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 އިވެންޓްތަކަށް ފެތުންތެރިން އަތުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމްއަށް ބަލައިގެންނެވެ. )ށ(  

ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް އެފެތުންތެރިއެއްފަތާ އިވެންޓެއްގެ އެންޓްރީ  )ނ(  

ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެންޓްރީ ޓައިމް ނުދީ، ޓްރަޔަލްގެ އިވެންޓެގައި ޓައިމް 

 ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

    

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް  އައްޑޫސިޓީ

 ފެތުންތެރިން ހޮވާނެގޮތް

މީޓަރު  211ޓްރެއިލްގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް  )ހ( .6

މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މިޑްލޭ އިވެންޓް  111ފްރީސްޓައިލް އަދި 

އިވެންޓެއް  12ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެކުއްޖަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ 

 )ފްރީސްޓައިލް ފިޔަވައި( ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ. 

މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ  111 އަދި ފްރީސްޓައިލްމީޓަރު  211 )ށ(  

އިވެންޓް، އެސޯސިއޭޝަނުން ދީފައިވާ ކޮލިފައިން ޓައިމަށް ނުފެތޭ 

 . ޖޫނިއަރ ސްކޮޑުން ޖާގައެއް ނުލިބޭނެއެވެއައްޑޫ ސިޓީ ފެތުންތެރިންނަށް 

 21އައްޑޫސިޓީ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ނަގާނީ  )ނ(  

ފެތުންތެރިން ހޮވާނީ ފެތުންތެރިންގެ ޓައިމިންގ  21ފެތުންތެރިންނެވެ. މި 

 އަށް ބަލާފައެވެ. 

    

ޤައުމީ ސްކޮޑަށް އެރުމުގެ 

  ފުރުޞަތު 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް އެކުލަވާލަން ބާއްވާ ޓްރެއިލް  )ހ( .7

ކުރިޔަށްދާއިރު، ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް އަރަން 

  ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. ބޭނުންވާ 

 

ފަހައި، ތެމުމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލިކުލަ ކުލައިގެ މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން  )ހ( .8 ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު 

 ދަތުނިފޮތިން ފަހާފައިވާ ސްވިމިންގ ސޫޓް، ޓައިޓް ނުވަތަ އެފަ

 ފޭރާމެއްލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

އަންހެންކުދިން ބޭނުންކުރާ ސޫޓުގައި އަތްކަނޑާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ބުރަކަށި  )ށ(  

އެއްކޮށް ނުވަތަ ބުރަކަށިން ބައެއް ފެންނަގޮތަށް ހުރިނަމައެ ސޫޓެއް ލައިގެން 

 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.ޓްރެއިލްގެ އެއްވެސް 

ވަތަ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކުދިން ފައިވަޅުން ކަނޑާފައިވާ ސޫޓު ނު )ނ(  

 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.ޓްރެއިލްގެ އެއްވެސް ޓްރަންކް ލައިގެން 

 ޓޫޕީސް ސޫޓު ނުވަތަ ފަތާ ހެދުން ލައިގެން އިވެންޓަށް އެރިދާނެއެވެ. )ރ(  

އަންހެންކުދިން ބޮލާއި ކަރު ނިވާކޮށްގެން ނުވަތަ ބުރުގާ އަޅައިގެން  )ބ(  



h 

 

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs 

Swimming Association of Maldives 
 

     www.swimming.org.mv Ref: Trial Rules 
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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 

 

 އިވެންޓަށް އެރިދާނެއެވެ.

އިންތިޒާމުކޮށް، އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި އެސޯސިއޭޝަނުން  )ހ( .2 ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ 

ގަޑިއިރު  1ޓްރަޔަލްތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ، އެޓްރަޔަލް ޖަހައި ނިމި ބާއްވާ 

 ތެރޭގައި ޓްރަޔަލް ފެތި ފެތުންތެރިންނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް ޓްރަޔަލް ޖަހަންޖެހޭ އެޓްރަޔަލް އަކުން ހޮވުނު  )ށ(  

ހަފްތާ ތެރޭގައި އިޢުލާނު  3 ލަސްވެގެން ހުރިހާ ލޮކޭޝަނެއްގައި ޖަހާތާ

 ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 


