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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 

 

sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

 2102ެޗލެންޖިންގ ޓްޮރފީ  ވަނަ ްސވިމާރސް 2
 

 ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ  ވަނަ ސްވިމާރސް  2: މުބާރާތް  .0
 އަށް  15ން  12 އޮކްޓޫބަރު 2102 :ތާރީޚް  ބާއްވާ  މުބާރާތް  .2
 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް: .3
 )އަންހެން، ފިރިހެން( އަދި މާސްޓާރސް އަހަރުްނ މަތި 02އަހަރުންދަށް  01،02،04،02 މުބާރާތުގެ ޢުމުރުފުރާ: .4

 ގެ ވަނަ ހޮވުމެއް ނޯންނާނެެއވެ.އަހަރުން ދަށުެގ ޢުމުރުފުރާގައި ވަކިވަކި އިވެންޓްތަކު 01މުބާރާތުގައި  .4.0
 .ޢުމުރު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަ 10ޖެނުއަރީ  2102 ަބލާނީ  ޢުމުރުފުރާ ފެތުންތެރިންގެ .4.2
 ފެތުންތެރިއަކަށް އެ ފެތުންތެރިއެއްގެ ހަމަ އުމުރުފުރާ ނޫން އުމުރުފުރާއެއްގައި ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެއްވެސް  .4.3

 މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް  .5
  އޮންނާނީ އަންަނނިވި އިވެންޓްތަކެވެ.  މި މުބާރާތުގައި .5.0

Masters Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events 

     ✓ 25m Freestyle  

     ✓ 25m Backstroke 

     ✓ 25m Breaststroke 

     ✓ 25m Butterfly  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Freestyle  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Backstroke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Breaststroke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50m Butterfly  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  100m Freestyle  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  100m Backstroke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  100m Breaststroke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  100m Butterfly  

     ✓ 100m Individual Medley 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  200m Individual Medley 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  200m Freestyle  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  400m Freestyle  

00 00 00 00 00 9 Total Event  
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since 1983 
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sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

 ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު  .2
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި އެހެން ޢުމުރުފުރާ ތަކުގައި  01 .2.0

އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި  01އިވެންޓްގަިއ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންާނނެއެވެ.  00ފެތުންތެރިއަކަށް 
 ިއވެންޓްގައި ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.  9ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިްނނަށް 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިވެންޓް ބަަދލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެ ޢުމުރުފާރަކުން  .2.2
 އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިންެނވެ. 

ންވާ ކަމެކެވެ. ފެތުންތެރިން ހީޓްތަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންެތރިންގެ އެންޓްރީ ޓައިމް ދިނުމަކީ އެދެވިގެ .2.3
 އަދި ލޭންތަކަށް ތަރުީތބު ކުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމް އަށް ބަލައިގެްނނެވެ.

އަޕްލޯޑް ކުރަމުން ށް މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބު މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓަ .2.4
 ރު އެސަރަޙައްދުންވެސް ބެލެން ހުންނާނެއެވެ. ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި މުބާރާތް ިހނގަމުންދާއި

 10ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ޖިންސަކުން އިވެންޓެއްގައި އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި އެހެން  01 .2.5
 0ފެތުންތެރިްނނަށްވުރެ ގިނަިއން ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ އެ އިވެންަޓކުން ހީޓްޖަހައި ެއންމެ ަނތީާޖ ރަނގަޅު 

ފެތުްނތެރިްނނަށްވުރެ މަދުން  0ވަނަ ހޮވާނެއެވެ.  0،2،3މެދުގައި ފަިއނަްލ ޖަހައި އެ އިވެންޓުގެ  ފެތުންތެރިންގެ
އަހަރުން ދަށުގެ އިވެްނޓްަތކުގައި އޮންނާީނ  01ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ބާއްވާނީ ފައިނަްލ އެކަންޏެވެ. 

 މުޅިންވެސް ފައިނަލް އިވެންޓްތަެކވެ. 
 އިވެންޓެއްގައި ވާދަ ކުރެވޭނެއެވެ.  ުނންނަމަ އެ ކެަޓގަރީއެއްގެ ހުރިހާފެތުންތެރިޔާ ބޭ .2.2
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިވެންޓް ބަަދލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެ ޢުމުރުފާރަކުން  .2.6

 އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިންެނވެ. 
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންެތރިންގެ އެންޓްރީ ޓައިމް ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ފެތުންތެރިން ހީޓްތަކަށް  .2.0

 އަދި ލޭންތަކަށް ތަރުީތބު ކުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމް އަށް ބަލައިގެްނނެވެ.
  ްށ ސައިޓައިވެންްޓތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބު މިއެސޯސިއޭޝަންެގ ވެބްމުބާރާތުގެ .2.9

www.swimming.org.mv  ުއަޕްލޯޑް ކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި މުބާރާތް ހިނގަމުންދާއިރ
 އެސަރަޙައްދުންވެސް ބެލެން ހުންނާނެއެވެ. 

 
  ބައިވެރިވުން  މުބާރާތުގައި  .6

 މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.  .6.0
ސްކޫލު މަދްރަސާގެ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ސްކޫލަކުން  .6.2

ދުމަކީ ފެތުންތެރިޔާ އާއި ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކުން ހުއްދައެއް ހޯދަން ޖެހޭަނމަ އެ ހުއްދައެއް ހޯ
 ބެލެނިވެރިޔާގެ ކަމެކެވެ. 

http://www.swimming.org.mv/
http://www.swimming.org.mv/
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ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ.  3އެޖިންސަކުން މަދުވެގެން  ގުރޫޕަކުންމުބާރާތުގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެ  .6.3
 އެ ޢަދަދަށް ފެތުންތެިރން ބައިވެިރ ނުވާނަމަ އެ އިވެންޓް ނުބާއްާވނެއެވެ. 

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ެފތުންެތރިންގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ނުހައްދާ ެފތުްނތެރިން ތިިބނަަމ މި  .6.4
އްކަން ޓްރީވެ އަހަރީފީ )ޗަންދާ( ދައެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސް

ތެރެއިން އަހަރީފީ ނުވަތަ ޗަންދާ ނުދައްާކ  ޖެހޭނެއެވެ. ކުރިން މެމްބަރިޝޕް ހައްދާފައިވާ ފެތުންތެރިންގެ 
ފެތުންތެރިްނނަށް ުމބާރާތުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަހަރީފީ ދެއްކުަމށް ފަހުއެވެ. އަހަރީފީެގ ގޮތުަގއި ދައްކަންޖެހޭ 

 ފައިސާގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
 ސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ. ރ. )ފަނ51ް/-އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ފެތުންތެރިން އަހަރަކަށް  00ޢުމުރުން  .6.4.0
 ރ. )އެއްސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ.011/-އަހަރުން މަތީ ފެުތންތެރިން އަހަރަކަށް  00ޢުމުރުން  .6.4.2

ރ. 51/-މި މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް  .6.5
އެކަމަށް މުބާރާތުން އެ އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ ވެ. )ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ ދައްކަން ވާނެއެ

 ފައިސާ އަނބުރައި ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން އެ
 
  ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަދި  ތާރީޚް  މުއްދަތާއި  ބައިވެރިވުމުގެ  މުބާރާތުގައި  .0

އޮކްޓޫބަރު  12މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާްނ އެޭދ ފަރާތްތަކުން ުމބާރާތުގައި ބައިެވރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮްށ  .0.0
 ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.  04:11ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2102

އިޑެންޓިޓީކާޑު، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމާއެކު، އެފެތުންތެރިއެއްގެ އަ .0.2
 ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 
  ވަނަތައް  ހޮވާ  އި މުބާރާތުގަ  .9

ވަނަ  0،2،3އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި އެހެން ޢުމުރުފުރާތަކުން ޖިންސް ވަކިން  01މި މުބާރާތުގައި  .9.0
 ތަްއޓާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.ފެތުންތެރިން ހޮވައި 

ީފ ާއއި ސެޓްފިކެޓް ަވަނ ފެތުންތެރިޔާ ހޮވައި ޓްރޮ 0،2،3މީގެ އިތުރުން މުޅި މުބާރާތުްނ ދެޖިންސް ވަކިން  .9.2
އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ ިފޔަވައި އެހެން  01ޖިންސް ވަކިން، ދެވަަނ ހޮާވނީ، މިގޮތަށް  ދެވޭނެއެވެ.

ހޮޭވ  ވަނަ އަށް 0،2،3ކުރުމަށްފަހު،  ޭރންކް ފަތާފައިވާ ުހރިހާ އިވެންޓެއް އެއްކޮށްއުމުރުފުރާތަކަށް 
 ޭދ ގޮތަށެވެ. ފެތުްނތެރިންަނށް  ބޭންމެ ިގނައިން ޕޮއިންޓްލިހު، އެފެތުންތެރިްނނަށް މެޑަލް ޕޮއިންްޓ ދިނުމަށްފަ

 ހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ ފެތުންތެރިންަނށް އެސޯސިއޭޝަނުން ހަނދާނީ އިނާމެއް ދެޭވނެއެވެ. އަ 01 .9.3
އެނގޭގޮތަށް ނަތީޖާ ފެތުންތެރިއަކު ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިވެންޓަކުން ހޯދި މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަުކރާ ކޮންމެ  .9.4

 ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ. 
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ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ފެތުންެތރިންގެ އެކިއެކި ށް މެޑެލް އެއް ނުދެވޭނެއެވެ. މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓަކަ .9.5
 ވަނަތައް ހޮވާނީ މެޑަލް ޕޮއިންޓަްށ ބަލައިގެންނެވެ. 

 
 ހެދުން އެޅުން  .01

 މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެިރން ތިބެންާވނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ. .01.0
 އަންހެން ފެތުްނތެރިން  .01.0.0

ނޑައި، ގައިފެންނަގޮތަށް ުހންނަ ސްވިމްސޫޓުލައިގެން އިވެްނޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. .01.0.0.0  އަތްކަ
ނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމްސޫޓުލައިގެން އިވެްނޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. .01.0.0.2  ފައިވަޅައި ހަމައިން ކަ
ނިޮފތިްނ މާބޮޑަށް ތުނިޮފތިން ަފހައި، މޫަދށް އެރުމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތު .01.0.0.3

 ފަހާފައިވާ ސްވިމްސޫޓްލައިގެން ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެން ިއވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
 ފިރިހެން ފެތުންތެިރން  .01.0.2

"ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކު ލައިގެން ުމބާރާތުެގ  .01.0.2.0
 އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ. 

ނޑުގެ ވާނަތައް ހާމަވާފަދަ ތުނި ގޮތިން ފަހާފައިހުރި ނުވަަތ މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަ .01.0.2.2
 އެފަދަ އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ަޓއިޓްލައިގެން އެތެރެއިން ޖަނގިާޔ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.

 
 މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު  .00

ނޑައަޅާފައިވާ މުބާރާތް ހިނގަމުންާދނީ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްޢިްއޔާ "ފީނާ" އިން  .00.0 ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާިއދުތަކާއި ތަޢާރުޒުނުވާ ޮގތެއްގެ މަތިންނެވެ.  ގަވާޢިދުތަކާއި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަ

 ؛ އެހެންކަމުން
 މުބާރާތާގުޅޭ ޢާއްމު ކަންތައްތައް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިްނގ ކޮމެޓީންނެވެ. .00.0.0
 ސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.  މުބާރާތުގެ އިދާރީ ކަންކަން ނިްނމާނީ އެ .00.0.2

 
 :އޮފިޝަލުން  ރެފްރީންނާއި  މުބާރާތުގެ  .02

ނޑައަޅާ ބައެކެވެ.  .02.0 މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮިފޝަލުންގެ ގޮތުގައި ިތބޭނީ ިމއެސޯސިއޭޝަނުން ކަ
  

 ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން: .03
މިނުޓްގެ ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން  05އިޢުލާނުކުރާތާ މުބާރާތުގެ އިވެންޓުގެ ވަގުީތ ނަތީޖާ  .03.0

 މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު އޮންާނނެއެވެ.
މިވަގުތުތެރޭގައި އިވެންޓާ ބެހޭޮގތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީާޖކަމުގައި  .03.2

 އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެެއވެ. އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ
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 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  .04
މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ  .04.0

ފީނާގެ ގަވާޢިދާއި  ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތް ހިންގަން އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ
ނޑަެއޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންަކމަށް ވާނަމައެވެ.  ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި ގުޅޭގޮތުްނ ރެފްރީ ނިންމާ ގޮތަކީ ކަ

 މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ިތރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަުހ  .04.2

 ރެފްރީއަށެވެ.
އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުންތެރިންގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ  00ޢުމުރުން  .04.3

 އެފެތުންތެރިއެއްގެ ބެެލނިވެރިޔާއެވެ. 
މިނިޓްތެރޭގައެވެ. މީގެފަހުްނ  05ށަހަޅަންވާނީ އިވެންޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންނުުކރާތާ މައްސަލަ ހު 03.3 .04.4

 އްސަލަ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާ މަ
 
 ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން:  .05

މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި ނެްތކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިމުބާރާތުގެ އޮގަނަިއޒިންގ  .05.0
 ކޮމިޓީންނެވެ.

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:  .05.2
   އިވެންޓް މެނޭޖަރ .05.2.0
 މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ  - .05.2.2
 ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ .05.2.3
  ރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ މުބާރާތުގެ ރެފް .05.2.4
  މެމްބަރު  10ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީގެ  .05.2.5

 
 ސްޕޮންސަރުން  .02

 ސްޕޮންސަރ ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަނަށް އެނގުމަށްފަުހއެވެ.  .02.0
 
 ފުރަތަމަ އެހީ  .06

ނުމަށް މަސައްކަތް މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދި .06.0
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 
 


