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ހއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހައުސްތަކުގެ ފެތުމުގެ ދުރަތަމަ މުބާރާތް 2020

top partner:

ދިއްދޫ ސްވިމިދްގ ޓްރެކް

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
ތަޢާރަފް

partners:
sns

މިއީ ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިދް އިދްތިޒާމުކޮފްގެދް ،ހއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ
ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފެތުމުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު އެދގޭދެ ލިޔުމެކެވެ.
 -1މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަދް:
މި މުބާރާތް އޮދްދާދީ 27 :ފެބުރުއަރީދް  1މާރިޗް  2020ފް ހއ .ދިއްދޫ ސްވިމިދްގ ޓްރެކްގައެވެ.
 1.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުދްގަޑި:
-

 2020ފެބުރުއަރީ  23ވަދަ ދުވަހު 18:00

 -2މުބާރާތް އަމާޒުކުރާ ޢުމުރު ފުރާ:

-

13ކ 15،17،19އަހަރުދްދަފުގެ ޢުމުރުފުރާ

-

މިޢުމުރުފުރާތަކުގެ އަދްހެދް އަދި ފިރިހެދް ދަރިވަރުދްދަފްވެސް ބައިވެރިވެވޭދެއެވެ.

-

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިދްގެ ޢުމުރު ބަލާދީ  2019ވަދަ އަހަރުގެ ޑިސެދްބަރުމަހު  31ވަދަ ދުވަހަފް

ޢުމުރު ހަމަވާގޮތަފެވެ.

 -3މުބާރާތް ރާވައި ހިދްގާ ފަރާތް
-

މިމުބާރާތް ރާވައި ހިދްގާދީ ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ހއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ގުޅިގެދްދެވެ.

-

މުބާރާތުގެ އެދްމެހައި ކަދްތައްތައް ހަމަޖައްސާދީ މުބާރާތުގެ އޮގަދައިޒިދްގ ކޮމިޓީދްދެވެ.

 -4މުބާރާތް ބޭއްވުދް
-

މިމުބާރާތް ބާއްވާދީ މުބާރާތުގައި ސްކޫލުގެ  4ހައުސްއިދް ވާދަކުރާ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

-

މުބާރާތުގައި އިދްޑިވިޖުއަލް އިވެދްޓެއް ބޭއްވޭދީ އެއިވެދްޓެއްގައި އެކެޓަގަރީއަކުދް މަދުވެގެދް  3ދަރިވަރުދް އެއުމުރު
ފުރާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަމައެވެ .މިކްސް ރިލޭ ފިޔަވައި އެހެދް އިވެދްޓްތަކުގައި މުބާރާތުގައި އަދްހެދް ކުދިދްދާ
ފިރިހެދް ކުދިދް ވާދަކުރާދީ ވަކިދްދެވެ.

-

މުބާރާތް ކުރިޔަފްދާދީ ހީޓްކ ފައިދަލްކ އިވެދްޓް ބާއްވާ އުޞޫލުދްދެވެ( .އިވެދްޓެއްގައި  8ފެތުދްތެރިދްދަފްވުރެ ގިދަ
ދަމަ ހީޓް ބާއްވައި އެދްމެމޮޅު  8ފެތުދްތެރިދް ފައިދަލްގައި ވާދަކުރާ އުޞޫލުދްދެވެ).
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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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 – 5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުދް
-

top partner:

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮދްމެ ހައުސްއަކަފް ކޮދްމެ އިވެދްޓެއްގައި ބައިވެރިކުރެވޭދީ ގިދަވެގެދް  4ދަރިވަރުދްދެވެ.
(އިވެދްޓް މާދަކުރަދީކ  25މީޓަރު ފްރީސްޓައިލްކ  50މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ވަކިވަކި އިވެދްޓް ގޮތުގައެވެ).

-

ކޮދްމެ ދަރިވަރަކަފް ގިދަވެގެދް ބައިވެރިވެވޭދީ ރިލޭ އިވެދްޓް ދުހިމަދައި އިދްޑިވިޑުއަލް  3އިވެދްޓްގައެވެ.

-

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭދީ އެކަމަފް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮފް ،ހުފަހަޅައިގެދްދެވެ.

partners:
sns

 -6މުބާރާތް ހިދްގާ ޤަވާޢިދު
މުބާރާތް ހިދގަމުދްދާދީ ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދާ މިދިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަދުދް އަދި ހއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ
މަރުކަޒުދް ކަދޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަފެވެ.

 -7މުބާރާތުގެ ރެފްރީދްދާއި އޮފިޝަލުދް
މުބާރާތުގެ ރެފްރީދްދާއި އޮފިޝަލުދްގެ ގޮތުގައި ތިބޭދީ ސްވިމިދްގ އެސޯސިއޭޝަދުދް ޢައްޔަދްކުރާ ބައެކެވެ.

 -8މުބާރާތުގެ އިވެދްޓްތައް
ހއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހައުސްތަކުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި އޮދްދާދީ ތިރީގައިވާ އިވެދްޓްތަކެވެ.
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25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Fly
50m Freestyle
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50m Fly
100m Freestyle
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100m Back stroke
100m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
)Total Event (with Relay

 8.1ރިލޭ އިވެދްޓްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކުރިޔަފް ދާދެ ގޮތް
-

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮދްމެ ހައުސްއަކަފްވެސް ރިލޭ ޓީމު ބައިވެރި ކުރެވޭދެއެވެ .ރިލޭ ޓީމެއްގައި ބައިވެރި
ކުރެވޭދީ  4ފެތުދްތެރިދްދެވެ .މީގެއިތުރުދް  2ރިޒާވަރުދް ހިމެދިދާދެއެވެ .މިހެދްވުމުދް ކޮދްމެ ރިލޭ އިވެދްޓެއްގައި

 6ފެތުދްތެރިދް ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮދްދާދެއެވެ.
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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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-

މުބާރާތުގެ ރިލޭ އިވެދްޓެއް ބޭއްވޭދީ ޢުމުރުފުރާއަކުދް ކެޓަގަރީއެއްގައި މަދުވެގެދް  3ހައުސް ބައިވެރިވެއްޖެދަމައެވެ.

top partner:

މުބާރާތުގައި ބަވެރިކުރާ ރިލޭޓީމުގެ ތަރުތީބު ހީޓްތަކުގައި އަދި ފައިދަލްގައިވެސް ބަދަލްކުރެވިދާދެއެވެ .މިގޮތަފް

ބަދަލުކުރެވޭދީ މުބާރާތުގައި ރިލޭ އިވެދްޓުގައި ވާދަކުރުމަފް ހުފަހެޅި  6ފެތުދްތެރިދްގެ ތެރެއިދްދެވެ.

ރިލޭއިވެދްޓުގައި ފެތުދްތެރިދް ފަތާގޮތުގެ ތަރުތީބު ރިލޭ ފެފުމުގެ  30މިދެޓް ކުރިދް ރިޕޯޓިދްގ ޓޭބަލަފް ހުފަހަޅަދް

ވާދެއެވެ .ރިލޭގައި ދަރިވަރުދް ފަތާދެ ތަރުތީބު މިގޮތަފް ހުފަހަޅާ ލިސްޓުގައި އޮދްދަދްވާދެއެވެ .އިވެދްޓުގައި

partners:
sns

ފެތުދްތެރިދް ވާދަކުރާދީ ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުދްދެވެ.

 -9ދަރިވަރުދްގެ އިދާމް
 9.1މުބާރާތުގައި ކޮދްމެ އިވެދްޓަކުދްވެސް  2 ،1އަދި  3ވަދައަފް މެޑަލް ތިރީގައިވާ ގޮތަފް ދެވޭދެއެވެ.
 1 -ވަދަ (ރަދް މެޑަލް) 2 ،ވަދަ (ރިހި މެޑަލް) 3 ،ވަދަ (ލޯ މެޑަލް)

 -10ހައުސްތަކުގެ އިދާމު
-

 13އަހަރުދްދަފުގެ  3،2،1ވަދަ ހައުސް (އަދްހެދްކ ފިރިހެދް)
 15އަހަރުދްދަފުގެ  3،2،1ވަދަ ހައުސް (އަދްހެދްކ ފިރިހެދް)
 17އަހަރުދްދަފުގެ  3،2،1ވަދަ ހައުސް (އަދްހެދްކ ފިރިހެދް)
 19އަހަރުދްދަފުގެ  3،2،1ވަދަ ހައުސް (އަދްހެދްކ ފިރިހެދް)

 -11ފުރަތަމަ އެހީ
-

މުބާރާތް ކުރިޔަފްދާ ވަގުތު ދަރިވަރުދްދަފް ފުރަތަމަ އެހީ ދިދުމުގެ އިދްތިޒާމު ހަމަޖައްސާދީ ސްކޫލުދްދެވެ.

 -12ޕޮއިދްޓް ދިދުމުގެ އުޞޫލު
-

ވަކި ވަކި އިވެދްޓްތައް

ގޯލްޑް  15 :ޕޮއިދްޓް

ސިލްވަރ  10 :ޕޮއިދްޓް

ބްރޯދްޒް  5 :ޕޮއިދްޓް

-

ރިލޭ އިވެދްޓްތައް

ގޯލްޑް  30 :ޕޮއިދްޓް

ސިލްވަރ  20 :ޕޮއިދްޓް

ބްރޯދްޒް  10 :ޕޮއިދްޓް

 -13ފެތުދްތެރިދްގެ ލޭދް ބަދަލުވުމުދް ޑިސްކޮލިފައި ކުރުދް
13.1މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެދްޓެއްގައި ފަތާ ފެތުދްތެރިއަކު އެފެތުދްތެރިޔާ ފަތަމުދްދާ ލޭދް ފިޔަވައި އެހެދް
ލޭދަކަފް

ފެތުދްތެރިޔާގެ

މުޅި

ހަފިގަދޑު

ބަދަލުވެއްޖެދަމަ

ޖެހިގެދް

އޮތް

ލޭދުގެ

ފެތުދްތެރިޔާއަފް

އުދދަގޫވިޔަސް އަދި ދުވިޔަސް ދުވަތަ ޖެހިގެދް އޮތް ލޭދް ހުސްކޮފް އޮތަސް އެފަދަ ޙާލަތުގައި ފެތުދްތެރިޔާ
ޑިސްކޮލިފައި ވާދެއެވެ.
13.2މި މާއްދާގެ  14.1ގައި އެހެދް އޮތެއްކަމަކުކ ފެތުދްތެރިޔާ ފަތަދް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭދުދް އިވެދްޓް ސްޓާޓްކޮފް
ދިދްމަދްވާދީ އަދި ޓާދްކުރާދަމަ ޓާދްކުރަދްވާދީ އެ ފެތުދްތެރިޔަކު ފަތަދް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭދްގައެވެ .އެދޫދް
ގޮތަކަފް އިވެދްޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެދްޓް ދިދްމުމުގައި އަދި ޓާދް ކުރުމުގައިވެސް ފެތުދްތެރިޔާ އެހެދް
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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

www.swimming.org.mv

ލޭދަކުދް އިވެދްޓް ފަފައިކ އިވެދްޓް ދިދްމައި ދުވަތަ ޓާދިދް ހަދައިފިދަމަ އެފެތުދްތެރިޔަކު އެ އިވެދްޓަކުދް

top partner:

ޑިސްކޮލިފައި ވާދެއެވެ.

 – 14ޓެކްނިކަލް ބައްދަލުވުން:
ނ
ބއްވާ ބައްދަލުވު ް
ތކުގެ ލީޑަރުން/މެނޭޖަރުންނަށް ާ
މ ަ
ލންނާއި ޓީ ް
މބާރާތުގެ އޮފިޝަ ު
މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ު
ގތެއް ،މަދުވެގެން  24ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގޭނެއެވެ.
ނނަ ތާރީޚާއި ،ބޭއްވޭނެތަނަކާއި ވަ ު
ވން އޮ ް
އޮންނާނެއެވެ .މިބައްދަލު ު

partners:
sns

 -15ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން:
-

މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު  30މިނިޓް ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ ބެހޭގޮތުން އިވެންޓުގެ
އއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމުގައި އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ
ބައިވެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމަކުން ެ
މގައި ވާނެއެވެ.
ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަ ު

 -16މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތް ހިންގަން
އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރެފްރީ
ނިންމާ ގޮތަކީ ކަނޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަށް ވާނަމައެވެ .މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

-

ގ ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން
ގން  30މިނިޓް ެ
ތ ލަސްވެ ެ
ގ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ ާ
މުބާރާތުގެ އިވެންޓު ެ
ނނެއެވެ.
މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު އޮން ާ

-

ގތުން އިވެންޓުގައި ވާދަކުރި ސްކޫލަކުން އެ އިވެންޓާގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ
މިވަގުތުތެރޭގައި އިވެންޓާ ބެހޭ ޮ
އވެ.
އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެ ެ

-

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހައުސްތަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ޓީމްގެ މެނޭޖަރ ނުވަތަ ކޯޗަށެވެ.

-

މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާފަހުންވެސް އެ އިވެންޓެއްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް ހުރިކަން
ފާހަގަ ކުރެވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަން ބަލައި ނަތީޖާ
ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ .އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

 -17ހެދުން އެޅުން
މިމުބާރާތުގައި ފަތާ ފެތުންތެރިން ތިބެންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ.

 17.1އަންހެން ފެތުންތެރިން
 -1އަތްކަނޑައި ،ގައި ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސްވިމިންސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
 -2ފައިވަޅާއި ހަމައިން ކަނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
 -3މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހާއި މޫދަށްއެރި ތެމެމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތުނި ފޮތިން ފަހާފައިވާ ސްވިމް
ސޫޓް ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެން ފަތައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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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

www.swimming.org.mv
top partner:

 17.2ފިރިހެން ފެތުންތެރިން
" . 1ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކް ލައިގެން މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.

ހރި ނުވަތަ އެފަދަ
 .2މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ހާމަވާފަދަ ތުނި ފޮތިން ފަހާފައި ު
އގެން ،އެތެރެއިން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.
އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ޓައިޓްލަ ި

partners:
sns

 -18ޤަވާޢިދުގައި ދެތްކަމެއް ދިމާވުދް
މިމުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުދް މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާދްކޮފްފައި ދެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެދަމަ:
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-

އިދްތިޒާމާއި އިދާރީކަދްތައްތައް ދިދްމާދި މުބާރާތުގެ އޮގަދައިޒިދްގ ކޮމިޓީދްދެވެ.

-

ޓެކްދިކަލް ކަދްތައް ދިދްމާދީ މުބާރާތުގެ ޓެކްދިކަލް ކޮމިޓީދްދެވެ.

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

