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top  partner: 
 

since 1983 
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sponsors: 
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 6142ވަނަ މުބާރާތް  41ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ މަކިޓާ 

 މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
 ތަޢާރަފް
ސްކޫލު މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ  ،މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 

މެދުގައި ފެތުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ބިނާކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި 

 ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

   މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަން:  -4
 އަށް މާލޭގައެވެ.  66ން  42އޭޕްރީލް ، 6142މިމުބާރާތް އޮންނާނީ:   

 މުބާރާތް އަމާޒުކުރާ ޢުމުރު ފުރާ: -6

 އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ޢުމުރުފުރާ.  އަހަރުންދަށް 49، 42، 41، 46 - 

 މިޢުމުރުފުރާތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. - 
ވަނަ ދުވަހަށް  4ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  6142މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ޢުމުރު ބަލާނީ   -

 ޢުމުރު ހަމަވާގޮތަށެވެ. 

 މުބާރާތުގައި އޮންނާނެ އިވެންޓްތައް  -3

 ވަނަ މުބާރާތުގައި އޮންނާނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެވެ.  41ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ - 

Event SEN Under 21 Under 21 Under 16 Under 21 

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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  ި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( ބައިވެރިވެ އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.  3މި ބައިގައި ސްކޫލު ވަނަ ހޮވާނ 

 ޯންނާނެއެވެ. މިބައިގައި ވަކިވަކި ޢުމުރުފުރާއެއް ނ 

  ެމިބައިގައި ވާދަކުރެވޭނީ އެދަރިވަރަކީ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ސަރުކާރުގ

އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އޮންނަ ދަރިވަރަކަށެވެ. މުބާރާތުގައި އެފަދަ ދަރިވަރުން މުބާރާތުގައި 

 ކޮޕީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.  ބައިވެރިކުރާއިރު މިދެންނެވި ލިޔުމުގެ
 

 މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް  -1

 މިމުބާރާތް ރާވައި ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.  -

 މުބާރާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. -

 މުބާރާތް ބޭއްވުން  -5

 13މިމުބާރާތް ބާއްވާނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގައި މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން ކެޓަގަރީއެއްގައި  -

 ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައެވެ.(  6ސްކޫލު ބައިވެރި ވާނަމައެވެ. )ކެޓަގަރީ މާނަކޮށްފައިވަނީ އަންހެން، ފިރިހެން ވަކި 

ސްކޫލު ވާދަނުކުރާނަމަ އެ  3ބޭއްވިނަމަވެސް ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  މިގޮތަށް މުބާރާތް -

 ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެކެޓަގަރީގެ އިވެންޓްތަކެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. 

އެއުމުރު  ދަރިވަރުން 3މުބާރާތުގައި އިންޑިވިޑުއަލް އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެއިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  -

އެއް ޢުމުރުފުރާއަކުން، އެއް ، ފުރާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ. މިގޮތުން އެއް އިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީގައި

ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާނަމަވެސް އެއިވެންޓް ބާއްވައި އެދަރިވަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މެޑެލް އާއި  3ސްކޫލަކުން 

 އެއިވެންޓުގެ ޕޮއިންޓް ސްކޫލު ވަނަ ހޮވުމަށް ގުނޭނެއެވެ. ސެޓްފިކެޓްދެވޭނެއެވެ. އަދި

މުބާރާތުގައި އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން ވާދަކުރާނީ މިކްސް ރިލޭ ފިޔަވައި އެހެން އިވެންޓްތަކުގައި  -

 ވަކިންނެވެ. 

ފެތުންތެރިންނަށްވުރެ ގިނަ  8މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ހީޓް، ފައިނަލް، އިވެންޓް ބާއްވާ އުޞޫލުންނެވެ. )އިވެންޓެއްގައި  -

 ފެތުންތެރިން ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ އުޞޫލުންނެވެ.( 8ނަމަ ހީޓް ބާއްވައި އެންމެމޮޅު 
 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން  – 2

 ދަރިވަރުންނެވެ. 3މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  -

 އިވެންޓްގައެވެ. 1މެ ދަރިވަރަކަށް ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ އިވެންޓް ނުހިމަނައި އިންޑިވިޑުއަލް ކޮން -
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ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ،މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް -

ތުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ސްކޫލު މަދްރަސާތަކަށެވެ. ސުންގަޑި ތަކެތި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަ

 ހަމަވުމަށްފަހު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުށަހަޅާ ސްކޫލުތަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 
މެއްގެ )އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ޢުމުރު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔު -

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް( ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 
 

 ރިލޭ އިވެންޓްތައް 

 1މުބާރާތުގައި ބައިވެރވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް ރިލޭ ޓީމު ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ. ރިލޭ ޓީމެއްގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ  -
ފެތުންތެރިން  2ރިޒާވަރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. މިހެންވުމުން ކޮންމެ ރިލޭ އިވެންޓެއްގައި  6ފެތުންތެރިންނެވެ. މީގެއިތުރުން 

 ންނާނެއެވެ. ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮ

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

މުބާރާތުގައި ބަވެރިކުރާ ރިލޭޓީމުގެ ތަރުތީބު ހީޓްތަކުގައި އަދި ފައިނަލްގައިވެސް ބަދަލްކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް  -

 ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.  2ރާތުގައި ރިލޭ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ބަދަލުކުރެވޭނީ މުބާ

މިނެޓް ކުރިން ރިޕޯޓިންގ ޓޭބަލަށް ހުށަހަޅަން  31ރިލޭއިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތާގޮތުގެ ތަރުތީބު ރިލޭ ފެށުމުގެ  -

ލިސްޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން  ވާނެއެވެ. ރިލޭގައި ދަރިވަރުން ފަތާނެ ތަރުތީބު މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ

 ވާދަކުރާނީ ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.  

 

 އިނާމް ދަރިވަރުންގެ  -7

 ވަނައަށް މެޑަލް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ދެވޭނެއެވެ. 3އަދި  6، 4މުބާރާތުގައި ކޮންމެ އިވެންޓަކުންވެސް 

 ވަނަ )ލޯ މެޑަލް( 3 ،މެޑަލް(ވަނަ )ރިހި  6، ވަނަ )ރަން މެޑަލް( 4 - 

 ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ:  3ވަނަ އަދި  6، ވަނ4ަ* މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޢުމުރުފުރާއަކުން 

 ވަނަ )ސެޓްފިކެޓް( 3 -ވަނަ )ސެޓްފިކެޓް(    6 -ވަނަ )ޝީލްޑް އަދި ސެޓްފިކެޓް(   4 - 

 ސްކޫލު ވަނަ އަދި އިނާމު  -8

 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 4އަހަރުންދަށުގެ  46 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 4 އަހަރުންދަށުގެ 46 -
 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 4އަހަރުންދަށުގެ  41 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 4އަހަރުންދަށުގެ  41 -
 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 4އަހަރުންދަށުގެ  42 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 4އަހަރުންދަށުގެ  42 -
 ވަނަ ސްކޫލް )އަންހެން( 4އަހަރުންދަށުގެ  49 -  ވަނަ ސްކޫލް )ފިރިހެން( 4ހަރުންދަށުގެ އަ 49 -

އަހަރުންދަށުގެ އުމުރު  41)ޖޫނިއަރ ގުރޫޕަކީ ލު ވަނަ ސްކޫ 4،6،3ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ގުރޫޕް  -

  ތަށި އަދި ސެޓްފިކެޓް ވަނަ ސްކޫލު:  4( ފުރާތަކެވެ.
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 މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު  -9

މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މުބާރާތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ  

 އެއްގޮތަށެވެ. 

 ފުރަތަމަ އެހީ  -41

އެ ސްކޫލަކުން ހަމަޖައްސަން ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު އެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު  -

 ވާނެއެވެ. 

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން  -44

މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރާ  

 ބައެކެވެ. 

 ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު  -46

 ޕޮއިންޓް 5ބްރޯންޒް :  ޕޮއިންޓް 41ސިލްވަރ :  ޕޮއިންޓް 45ގޯލްޑް :  ވަކި ވަކި އިވެންޓްތައް -
 ޕޮއިންޓް 41ބްރޯންޒް :  ޕޮއިންޓް 61ސިލްވަރ :  ޕޮއިންޓް 31ގޯލްޑް :   ރިލޭ އިވެންޓްތައް -
  ެ6މުބާރާތުގައި އޮންނަ ކޮންމެ މިކްސް ރިލޭއަކުން އެސްކޫލެއްގެ ޓީމަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް އެއިވެންޓެއްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުގ 

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

 ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން  -45

 މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ:މި 

 އިންތިޒާމާއި އިދާރީކަންތައްތައް ނިންމާނި އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. -
 ޓެކްނިކަލް ކަންތައް ނިންމާނީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީންނެވެ. -

 
 

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ: 

   އިވެންޓް މެނޭޖަރ -

    މުބާރާތުގައި ކޯޑިނޭޓަރ  -

    ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ  -

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ -
  މެމްބަރު  4ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީގެ  -

 

 މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ: އެސް ޓީ އޯ، މަކިޓާ  -42

މިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރަކީ އެސްޓީއޯ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ޓޮޕް ޕާޓްނަރ އާއި ޑިވެލޮޕްމެންޓް  -

 ޕާޓްނަރުންގެ ސްޕޮންސަރ މުބާރާތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. 
ންޓުގެ އެތެރެއާއި އެސްކޫލުގެ ސްކޫލުތަކަށް ހޯދާ ސްޕޮންސަރުން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ އެސްކޫލަކަށް ލިބޭ ޓެ -

 ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ހެދުމެވެ. 
އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ މިމުބާރާތުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް  -

 ސްކޫލަކުން ސްޕޮންސަރ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
 


