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)ް ފިރިހެނ،ް އަހަރުން މަތި (އަންހެނ10 ި އަހަރުންދަށް އަދ10،14،12،13

:ާ މުބާރާތުގެ ޢުމުރުފުރ-4

ނ
ަ ަދށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި ވަކިވަކި އިވެންޓްތަކުގެ ވ
ަ ް އަހަރުނ13 ި(މުބާރާތުގައ
31 ީ ޖެނުއަރ2312 ީތރިންގެ ޢުމުރުފުރާ ބަލާނ
ެ ް ފެތުނ.ެހޮވުމެއް ނޯންނާނެއެވ
މ
ެ ްކޮނ

.ެގޮތަށެވ

ާފުރިހަމަވ

ުޢުމުރ

ަހަމ

ްނިޔަލަށ

ެދުވަހުގ

ަވަނ

).ެވނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ހަމަ އުމުރުފުރާގައެވ
ޭ ެފެތުންތެރިއަކަށްވެސް ބައިވެރިވ

ް މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައ-5
.ެނނިވި އިވެންޓްތަކެވ
ަ ްމި މުބާރާތުގައި އޮންނާނީ އަނ
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ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު
މ
އ ބައިވެރިވާ ކޮން ެ
 13 5.1އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި އެހެން ޢުމުރުފުރާ ތަކުގައި މުބާރާތުގަ ި
ގއި ބައިވެރިވާ
ގނަވެގެން  0އިވެންޓުގައެވެ 13 .އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ަ
ފެތުންތެރިއަކަށް ވާދަކުރެވޭނީ ި
އވެ.
ނނަމަ އެ ޢުމުރުފުރާ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ެ
ފެތުންތެރިން ބޭނު ް
ޓ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެ ޢުމުރުފާރަކުން
ށ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިވެން ް
 5.2މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަ ް
ނވެ.
އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ެ
ށ
ކ ް
ޓތަ ަ
ދނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .ފެތުންތެރިން ހީ ް
 5.0މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިންގެ އެންޓްރީ ޓައިމް ި
ނނެވެ.
ތބު ކުރާނީ އެންޓްރީ ޓައިމް އަށް ބަލައިގެ ް
އަދި ލޭންތަކަށް ތަރު ީ
ޓތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބު މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރަމުން
 5.4މުބާރާތުގެ އިވެން ް
ގެންދެވޭނެއެވެ .އަދި މުބާރާތް ހިނގަމުންދާއިރު އެސަރަޙައްދުންވެސް ބެލެން ހުންނާނެއެވެ.
އ
ނ އިވެންޓެއްގަ ި
އވާ އުޞޫލުންނެވެ .މިހެންކަމު ް
ނލް ބާ ް
ޓ ޖަހައި ފައި ަ
ށދާނީ ހީ ް
ނޓްތައް ކުރިޔަ ް
 5.5މުބާރާތުގެ އިވެ ް
ނ
ރ ް
ށ ފެތުންތެ ި
އނަލަ ް
އތުރުވާނަމަ ހީޓްޖަހައި ފަ ި
ނތެރިންނަށްވުރެ ި
ޢުމުރުފުރާއަކުން އަދި ޖިންސަކުން  8ފެތު ް
ފޮނުވޭނެއެވެ.

 -0މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
0.1

މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 30
ވސް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.
(ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ެ

0.2

ސްކޫލު މަދްރަސާގެ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ސްކޫލަކުން
އ
ފތުންތެރިޔާ އާ ި
ނމަ އެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީ ެ
ނ ޖެހޭ ަ
ހކުން ހުއްދައެއް ހޯދަ ް
ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީ ަ
ބެލެނިވެރިޔާގެ ކަމެކެވެ.

0.0

ވ
މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެ ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެޖިންސަކުން މަދުވެގެން  0ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެފައި ާ
ނޓް ނުބާއްވާނެއެވެ.
ރން ބައިވެރި ނުވާނަމަ އެ އިވެ ް
ނަމައެވެ .އެ ޢަދަދަށް ފެތުންތެ ި

0.4

ނ
ދ ފެތުންތެރި ް
މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ނުހައް ާ
ތިބިނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެ އަހަރީފީ (ޗަންދާ)
ރންގެ ތެރެއިން އަހަރީފީ ނުވަތަ ޗަންދާ ނުދައްކާ
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .ކުރިން މެމްބަރޝިޕް ހައްދާފައިވާ ފެތުންތެ ި
ނނަށް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަހަރީފީ ދެއްކުމަށް ފަހުއެވެ .އަހަރީފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ފެތުންތެރި ް
ފައިސާގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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 -ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ފެތުންތެރިން އަހަރަކަށް 53/-ރ( .ފަންސާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ.

sponsors:

partners:

 ޢުމުރުން  18އަހަރުން މަތީ ފެތުންތެރިން އަހަރަކަށް 133/-ރ( .އެއްސަތޭކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ.މި މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް 53/-ރ.

0.5

(ފަންސާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ ދައްކަން ވާނެއެވެ.

 -2މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތާއި ތާރީޚް އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ވރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް  03އޭޕްރީލް
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައި ެ

2.1

 2312ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:33ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.
ޓކާޑު ،ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމާއެކު ،އެފެތުންތެރިއެއްގެ އައިޑެންޓި ީ

2.2

ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 -8މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވާ އުޞޫލާއި ހޮވާ ވަނަތައް


ވކި ވަނަތަކެއް
ތކުން ފެތުންތެރިންގެ ވަކި ަ
މިމުބާރާތުގައި  13އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ އިވެންޓް ަ
ނުހޮވާނެއެވެ.



ވދަކުރާ ކޮންމެ
ތންތެރިން ާ
އހަރުން މަތީގެ ފެ ު
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ  12،14،10އަހަރުން ދަށާއި ަ 10
ހވައި މެޑަލް އާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ .މީގެ
ޢުމުރުފުރާއެއްގެ ކޮންމެ ޖިންސަކުން  1،2،0ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ ޮ
ނ
ޢމުރުފުރާއަކު ް
އިތުރުން؛  13އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ފިޔަވައި މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ކޮންމެ ު
 0،2،1ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ ހޮވައި  1ވަނަ ފެތުންތެރިޔާއަށް ޓްރޮފީއާއި ސެޓްފިކެޓް އަދި  0،2ވަނަ
ވނެއެވެ.
ނނަށް ސެޓްފިކެޓް ދެ ޭ
ފެތުންތެރި ް



ނށް
މުބާރާތުގައި  13އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެ އިވެންޓްތައް ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ފެތުންތެރިން ަ
އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.

 -9ހެދުން އެޅުން

-

ވނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ.
ރން ތިބެން ާ
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެ ި

އަންހެން ފެތުންތެރިން
ތށް ހުންނަ ސްވިމްސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
 -1އަތްކަނޑައި ،ގައިފެންނަގޮ ަ
 -2ފައިވަޅައި ހަމައިން ކަނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމްސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
ވ
 -0މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހައި ،މޫދަށް އެރުމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތުނިފޮތިން ފަހާފައި ާ
ސްވިމްސޫޓްލައިގެން ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.
)(3/5

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
sponsors:

ފިރިހެން ފެތުންތެރިން

partners:

ށ
އވެންޓަކަ ް
ޓރަންކު ލައިގެން މުބާރާތުގެ ި
" -1ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ް
ނޭރޭނެއެވެ.
ތ އެފަދަ
ވ ަ
ތނި ގޮތިން ފަހާފައިހުރި ނު ަ
ށގަނޑުގެ ވާނަތައް ހާމަވާފަދަ ު
 -2މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަ ި
އގެން އެތެރެއިން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ.
އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ޓައިޓްލަ ި
 -13މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު
މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ "ފީނާ" އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާޢިދުތަކާއި
މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .އެހެންކަމުން؛
ހ .މުބާރާތާގުޅޭ ޢާއްމު ކަންތައްތައް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.
ށ .މުބާރާތުގެ އިދާރީ ކަންކަން ނިންމާނީ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.

 -11މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން:
ބނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ.
ފޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތި ޭ
މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއި އޮ ި
 -12ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން:
-

މުބާރާތުގެ އިވެންޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ  15މިނުޓްގެ ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް
އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.

-

ގއި އިޢުލާނުކުރި
ތން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމު ަ
މިވަގުތުތެރޭގައި އިވެންޓާ ބެހޭގޮ ު
ނތީޖާ ކަމުގައި ވާނެއެވެ.
ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ަ

 -10މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތް
ހިންގަން އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި
ގުޅޭގޮތުން ރެފްރީ ނިންމާ ގޮތަކީ ކަނޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަށް ވާނަމައެވެ .މިގޮތުން މައްސަލަ
ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
10.1

މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރެފްރީއަށެވެ.

10.2

ޢުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުންތެރިންގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ
ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

10.0

މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ އިވެންޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންނުކުރާތާ  15މިނިޓްތެރޭގައެވެ .މީގެފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
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sponsors:

 -14މެޑަލް ޕޮއިންޓް ( 10،14،12އަހަރުންދަށް އަދި  10އަހަރުން މައްޗަށް)
 -1ގޯލްޑް މެޑަލް:

 15ޕޮއިންޓް

 -2ސިލްވަރ މެޑަލް:

 13ޕޮއިންޓް

 -0ބްރޯންޒް މެޑަލް:

 35ޕޮއިންޓް

partners:

 -15ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން:
މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މިމުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.

 -10މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:
-

އިވެންޓް މެނޭޖަރ

-

މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ

-

ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ

-

މުބާރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ

-

ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީގެ  31މެމްބަރު

 -12ސްޕޮންސަރުން
-

މިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ އެސްޓީއޯ އެވެ.

-

މުބާރާތުގައި އެހެނިހެން ސްޕޮންސަރ ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަނަށް އެނގުމަށްފަހުއެވެ.

 -18ފުރަތަމަ އެހީ
-
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މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
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