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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: 
 

 

 2017 - 2ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 

 2017 - 2ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް    މުބާރާތުގެ ނަން:  .1

  އަށްއެޕްރީލް  1ން  22މާރޗް  2112   މުބާރާތް އޮންނަ ތާރީޚް: .2

 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް   މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް:  -3

    މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ:  -4

 14:11ދުވަހު  ބުރާސްފަތިވާ  2017މާރޗް  11  ވުމުގެ ސުންގަޑި:މުބާރާތުގައި ބައިވެރި -5

 މި މުބާރާތް ބާއްވާނީ ހަމައެކަނި ޓީމްތަކަށް ވާދަކުރެވޭ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.    މުބާރާތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް:  -1

 ޓީމުތަކުން ވާދަކުރާ ބައި  1.1 

 )ޓީމްތަކުން(  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ބައި 1.2

 )ޓީމްތަކުން( މާސްޓާސް އިވެންޓް  1.3

 

  މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް -2

  ޓީމު އިވެންޓުތައް 2.1

 

 

 

 

 

 
  ީމާސްޓާރސް ކެޓަގަރ 

 
 

 
 

  ީޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކެޓަގަރ 
 
 

 

Event 51m 100m 200m 400m 
Freestyle ✓ ✓ ✓ ✓ 
Backstroke ✓ ✓   
Breaststroke ✓ ✓   
Butterfly ✓ ✓   
Individual Medley    ✓ ✓ 
Freestyle Relay  4x50 4x100   
Medley Relay  4x50 4x100   

Event 51M 100M 
Freestyle ✓ ✓ 

Event 25M 51M 
Freestyle ✓ ✓ 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް 

އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ ކޮންމެ 

 ފެތުންތެރިންނަށެވެ. 3ގިނަވެގެން 

 

ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށްވެސް އެފެތުންތެރިއަކު 

ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިވެންޓެއްގައި މުބާރާތުގައި 

 ވާދަ ކުރެވޭނެއެވެ. 

މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ 

 3އެއިވެންޓެއްގައި މަދުވެގެން ޖިންސަކުން  

ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ.ފެތުންތެރިން   

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކެޓަގަރީ އާއި 

މާސްޓާރސް ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ 

ފެތުންތެރިންނަށް ޢާއްމު ކެޓަގަރީގައި ވާދަ 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 
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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: 
 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން: -2

 ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވުން:  2.1

 މިމުބާރާތުގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ: 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް. 2.1.1

 ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަން.   2.1.2

 އިންސްޓިޓިއުޓް ފަދަ ތަންތަނަން.މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ސްކޫލާއި  2.1.3

  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރިސޯރޓް، ގެސްޓް ހައުސް  ފަދަތަންތަން. 2.1.4

 މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކްލަބް ނުވަތަ ޓީމްތަކަކީ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. 2.1.5

ރ )އެއް ހާސް ރުފިޔާ( ދައްކަން 1000.00މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް  2.1.1

 ޖެހޭނެއެވެ. )މި ފީ އަކީ މިއެސޯސިއެޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ފީގެ އިތުރުން ދައްކަންޖެހޭ ފީއެވެ(. 

ރ )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ދައްކަން ވާނެއެވެ. 51.11ޓަކަށް މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އިވެން 2.1.2

ޓެއްގެ ފައިސާ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިވެންޓް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ އެ އިވެން

ން އަނބުރައި ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ފެތުންތެރިފެތުންތެރިޔާ އެދުމުން 

 ހާޒިރުނުވެގެން ކެންސަލްވާ އިވެންޓުގެ ފައިސާ އަނބުރައި ނުދެވޭނެއެވެ. 

( ދުވަސްކުރިން ހެއް)ފަ 15މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކްލަބް ޖަމިއްޔާ ޖަމާތްތައް މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ މަދުވެގެން  2.1.2

 ކަންޖެހޭނެއެވެ.މިއެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެ ޤަވައިދުގައިވާ ފަދައިން އަހަރީ ފީ ދައް

މިމުބާރާތުގައި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކްލަބްތައް ތަމްސީލްކުރެވޭނީ އެދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ސްކޫލް  2.1.2

މިގޮތުން ހޯދާ ހުއްދަ  ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލިޔުމަކުން އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

 މެކެވެ. ހޯދުމަކީ އެކުލަބެއްގެ ކަ

 ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވުން:  މާސްޓާރސް 2.2

 ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ: މާސްޓާރސް މިމުބާރާތުގެ 

 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެނުންނަށް.  35ޢުމުރުން  2.2.1

. އަދި ބޭނުންވާ މީހުންނަށެވެ ޓީމް އިވެންޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަންމި ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީވެސް  2.2.2

 މި ކެޓަގަރީގައިވެސް ވަނަ ހޮވުމާއި ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ މުބާރާތުގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ބުނާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ފެތުންތެރިންވެސް މުބާރާތުގައި އެފެތުންތެރިއަކު ވާދަކުރާ އިވެންޓެއްގައި  މުބާރާތުގެ މި ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ 2.2.3

 ބައިވެރިވުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކަން ވާނެއެވެ. 

މުބާރާތުގެ މި ކެޓަގަރީގައި ފެތުންތެރިން ހޯދާ ޕޮއިންޓް ޓީމް ވަނަ ހޮވުމުގައި އެހެން ފެތުންތެރިންނެކޭ އެއް  2.2.4

 އުޞޫލުން ގުނޭނެއެވެ. 
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 ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވުން:  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 2.3

 ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ:  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެމިމުބާރާތުގެ 

 މި ކެޓަގަރީގައި ވަކި ޢުމުރުފުރާއެއް ނޯންނާނެއެވެ.   2.3.1

މި ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީވެސް ޓީމް އިވެންޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށެވެ. އަދި  2.3.2

 މި ކެޓަގަރީގައިވެސް ވަނަ ހޮވުމާއި ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ މުބާރާތުގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ބުނާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ދަކުރާ ފެތުންތެރިންވެސް މުބާރާތުގައި އެފެތުންތެރިއަކު ވާދަކުރާ އިވެންޓެއްގައި މުބާރާތުގެ މި ކެޓަގަރީގައި ވާ 2.3.3

 ބައިވެރިވުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކަން ވާނެއެވެ. 

ފެތުންތެރިންނަށްވުރެ މަދުން ބައިވެރިވިޔަސް އިވެންޓް ބާއްވައި އިވެންޓް  3މުބާރާތުގެ މި ކެޓަގަރީގެ އިވެންޓެއްގައި  2.3.4

 ކުރާ ފެތުންތެރިންނަށް ދޭންވާ އިނާމު ދެވޭނެއެވެ. ފުރިހަމަ

ފެތުންތެރިން ހަމަނުވާނަމަ ފެތުންތެރިން ހޯދާ ޕޮއިންޓް ޓީމަކަށް  3މުބާރާތުގެ މި ކެޓަގަރީގައި ޓީމަކުން  2.3.5

 ނުގުނޭނެއެވެ. 

އަންގައިދޭ  ރިއެއްކަންފެތުންތެޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ  އެފެތުންތެރިއަކީމިބައިގައި ވާދަކުރެވޭނީ  2.3.1

މުބާރާތުގައި އެފަދަ  ފެތުންތެރިންނަށެވެ.ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އޮންނަ 

 ބައިވެރިކުރާއިރު މިދެންނެވި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.  ފެތުންތެރިން

 

 އެހެނިހެން ކަންކަން  2.4

 މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާންއެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ ޝަރުއީ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 2.4.1

މިމުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުން ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް ހުށަހާޅާއިރު މިމުބާރާތުގައި އެޓީމަށް ފެތުމަށް  2.4.2

 އެއްބަސްވުން ޓީމްލިސްޓާއެކު އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެމެމްބަރަކާއި ޓީމާއިދެމެދު ވެވިފައިވާ

( ފެތުންތެރިޔަކު ދޭއް) 12މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމާއަތަކަށްވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  2.4.3

 ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމްތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފެތުންތެރިޔަކު ގެންނަނަމަ ގެންނަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ  2.4.4

 ނެވެ.އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާތަކުން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާއިފައިވާ ޤަވައިދުތަކާއި

ރާނަމަ، އެފެތުންތެރިޔަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ސްވިމިންގ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ފެތުންތެރިޔަކު ވާދަކު 2.4.5

ފެޑަރޭޝަން ނުވަތަ އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީ އެފެތުންތެރިޔަކު ބައިވެރުކުރާ ކްލަބެއްގެ 

ލަބަކުންނެވެ. ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިފަދަ ހުއްދައެއް ނެތިގެން ދިމާވާ އެންމެހާ ކަންކަމަކާ ޒިންމާވާނީވެސް އެކް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ ހަމަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ މީހުންގެ މިހުއްދަ ހޯދާކަށް 

 ނުޖެހޭނެއެވެ. 
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since 1983 
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sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހަކު މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާނަމަ އެމީހަކު ވާންވާނީ ރާއްޖޭގެ  2.4.1

އަދި، މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ވޯރކްޕާރމިޓް ކާރޑް ވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މީހަކަށެވެ. އިމިގްރޭޝަން ޤަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިކުރާނަމަ އެފަރާތްތަކުން ފުރަންޖެހޭ   2.4.2

ތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. ފޯމް މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް މުއްދަ

 ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 މުބާރާތް ބޭއްވުން -9

މިމުބާރާތުގެ ޓީމްއިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ މުބާރާތްބޭއްވުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު މުބާރާތުގައި )އެޖިންސަކުން(  9.1

 ކްލަބް ޖަމިއްޔާ / ޖަމާއަތް ބައިވެރިވާނަމައެވެ.  3މަދުވެގެން 

 ން ބައިވެރިވަފައިވާނަމައެވެ.ޓީމު 3ރިލޭ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެއިވެންޓެއްގައި )ޖިންސަކުން( މަދުވެގެން  9.2

ފެތުންތެރިންނެވެ. އަދި އެޓީމަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ރިޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި  4ރިލޭއިވެންޓެއްގައި ޓީމަކުން ބައިވެރިކުރާނީ  9.3

 ފެތުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ.  2އިތުރު 

 3ލް އިވެންޓްގައި ބައިވެކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ޓީމް އިންޑިވިޖުއަ 9.4

 ފެތުންތެރިންނެވެ.

 މުބާރާތް ބާއްވާތަން -11

ގައެވެ. މިނޫންތަނެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމައެކަން ބީ.އެމް.އެލް. ސްވިމިންގ ޓްރެކްމިމުބާރާތް އޮންނާނީ  

 އަންގާނެއެވެ.މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކްލަބްތަކަށާ ފެތުންތެރިންނަށް 
 

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން: -11

 މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ. 
   

 ޓެކްނިކަލް ބައްދަލުވުން: – 12

ލީޑަރުން/މެނޭޖަރުންނަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ޓީމްތަކުގެ  

 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގޭނެއެވެ.  24ބޭއްވޭނެތަނަކާއި ވަގުތެއް، މަދުވެގެން ، އޮންނާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮންނަ ތާރީޚާއި

 

 އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން  – 13

 ްސެއް ވަކިން ވަކި ވަކި ފެތުންތެރިންގެ އިނާމު: ކޮންމެ އިވެންޓަކުން ކޮންމެ ޖިނ 
o 1  :ާރުފިޔާ އަދި ސެޓްފިކެޓް  311.11ވަނަ ފެތުންތެރިޔ 

o 2  :ާރުފިޔާ އަދި ސެޓްފިކެޓް  211.11ވަނަ ފެތުންތެރިޔ 

o 3  :ާރުފިޔާ އަދި ސެޓްފިކެޓް  111.11ވަނަ ފެތުންތެރިޔ 
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top  partner: 
 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 
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sponsors: 
 

 

partners: 
 

 

 

 ެވަކިން  ދެޖިންސްއިނާމު:  ޓީމްތަކުގ 
o 1  :ްރުފިޔާ އަދި ސެޓްފިކެޓް  11111.11ވަނަ ޓީމ 

o 2  :ްރުފިޔާ އަދި ސެޓްފިކެޓް  2111.11ވަނަ ޓީމ 

o 3  :ްރުފިޔާ އަދި ސެޓްފިކެޓް  5111.11ވަނަ ޓީމ 
 

  ްހޮވާނީ މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ އިވެންޓްތަކުން ހޯދާ އަދި ޓީމްތައް މި ވަނަތަކަށް ފެތުންތެރިނ

 މެޑެލް ޕޮއިންޓް ބަލައިގެންނެވެ. 

 ތްކަމެއް ދިމާވުން: ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނެ -14
 މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިމުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. 

 

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:  -15

      އިވެންޓް މެނޭޖަރ -

     މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ  -

     ކޯޑިނޭޓަރ  ޒްފެސިލިޓީ -

 )ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ( ރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ މުބާރާތުގެ ރެފް -
 

 ސްޕޮންސަރުން  -15

 ރު ކަނޑައަޅަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ. މިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަ -

ޓީމްތަކުން ހޯދާ ސްޕޮންސަރުން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ އެޓީމަކަށް ލިބޭ ޓެންޓުގެ އެތެރެއާއި އެޓީމަކުން ބޭނުންކުރާ  -

 ހެދުމެވެ. 

އެނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ މިމުބާރާތުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް  -

 ޓީމަކުން ސްޕޮންސަރ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 


