h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

FESTIVAL RULES

www.swimming.org.mv

Ref:

top partner:

ބީ.އެމް.އެލް

sponsors:

 3ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް 2018
ފެސްޓިވަލްގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
ތަޢާރަފް

partners:

މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ،ބާއްވާ  3ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ
ބޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.
ފެސްޓިވަލް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ަ

 -1ފެސްޓިވަލް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަން:


ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ  2018ސެޕްޓެންބަރު  27އަދި  28ން  2018ގައި މާލޭގައެވެ.



ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި 2018 :ސެޕްޓެންބަރު  23ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 14:00

 -2އަމާޒުކުރާ ޢުމުރު ފުރާ:
  6،8،10އަހަރުންދަށްސ ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.
 މިޢުމުރުފުރާތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށްވެ ް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ޢުމުރު ބަލާނީ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  1ވަނަދުވަހަށް ޢުމުރު ހަމަވާގޮތަށެވެ .އެކުއްޖެއްގެ ހަމަ އުމުރުފުރާނޫން އެހެން ޢުމުރަކަށް އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް
ނުފެތޭނެއެވެ.

 -3ފެސްޓިވަލް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް

)(1/4

-

މި ފެސްޓިވަލް ރާވައި ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.

-

ފެސްޓިވަލްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.

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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Ref:

 -4ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުން
-

top partner:

މި ފެސްޓިވަލް ބާއްވާނީ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގައި މަދުވެގެން ކެޓަގަރީއެއްގައި  03ސްކޫލު
ރހެން ވަކި  2ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައެވެ ).މިޢަދަދަށް
ބައިވެރި ވާނަމައެވެ( .ކެޓަގަރީ މާނަކޮށްފައިވަނީ އަންހެން ،ފި ި
ފސްޓިވަލް ނުބާއްވާނަމެވެ.
ސްކޫލުކަތުން ބައިވެރިނުވާނަމަ ެ

-

sponsors:

ވދަނުކުރާނަމަ އެ
ވސް ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  3ސްކޫލު ާ
މިގޮތަށް ފެސްޓިވަލް ބޭއްވިނަމަ ެ
ވނެއެވެ.
ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެކެޓަގަރީގެ އިވެންޓްތަކެއް ނުބޭއް ޭ

-

އގައި އެކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  3ދަރިވަރުން
ނޓެ ް
ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިވިޑުއަލް އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެއިވެ ް
އެއުމުރު ފުރާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ .މިގޮތުން އެއް އިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީގައި ،އެއް ޢުމުރުފުރާއަކުން،
ވންޓުގެ ޕޮއިންޓް
ވނެއެވެ .އަދި އެއި ެ
އވެންޓް ބާއް ާ
ނ ބައިވެރިކޮށްފައިވާނަމަވެސް އެ ި
އެއް ސްކޫލަކުން  3ދަރިވަރު ް
ސްކޫލު ވަނަ ހޮވުމަށް ގުނޭނެއެވެ.

-

partners:

ނ ފިރިހެން ކުދިން ވާދަކުރާނީ ވަކިންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ޢުމުރުފުރާއެއްގެ
ފެސްޓިވަލްގައި އަންހެން ކުދިން ާ
ދަރިވަރުންނަށް  4x25މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް މިކްސް ރިލޭ އޮންނާނެއެވެ.

-

ނނެވެ.
ފެސްޓިވަލްގެ އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނީ ހަމައެކަނި ފައިނަލް ބާއްވާ އުޞޫލު ް

-

ނަމަވެސް ރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި އެކަޓަގަރީއަކުން ޢުމުރުފުރާއެއްގައި  08ސްކޫލަށްވުރެ ގިނަ ސްކޫލް ބައިވެރިވާނަމަ
އވެ.
ވނީ ެ
ހީޓް ބާއްވައި ފައިނަލް ބާއް ާ

 -5ފެސްޓިވަލްގައި އޮންނާނެ އިވެންޓްތައް
 -ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގައި އޮންނާނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެވެ.
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Under 10

Under 8

Under 6







25m Flutter Kick





50m Flutter Kick







25m Freestyle
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25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Fly







4x25m. Freestyle Relay







4x25m. Freestyle Mix Relay
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)Total Event (with Relay



ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  7ދަރިވަރުންނެވެ.



ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ އިވެންޓް ނުހިމަނައި އިންޑިވިޑުއަލް  3އިވެންޓްގައެވެ.
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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Ref:

 – 6ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުން
-

top partner:

ހމަކޮށް ،ފޯމާއެކު
ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރި ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ސސިއޭޝަނުން
މިއެ ޯ

ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި

މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ

ސްކޫލު

ރތުގައި ބައިވެރި
ވން ހުށަހަޅާ ސްކޫލުތަކަށް މުބާ ާ
މަދްރަސާތަކަށެވެ .ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ާ

sponsors:

ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
-

ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ޢުމުރު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ (އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް،
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް) ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ރިލޭ އިވެންޓްތައް
-

ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް ރިލޭ ޓީމު ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ .ރިލޭ ޓީމެއްގައި ބައިވެރި

partners:

ކުރެވޭނީ  4ދަރިވަރުންނެވެ .މީގެއިތުރުން  2ރިޒާވަރުން ހިމެނިދާނެއެވެ .މިހެންވުމުން ކޮންމެ ރިލޭ އިވެންޓެއްގައި
 6ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
-

ފެސްޓިވަލްގައި

ރިލޭ

އިވެންޓެއް

ބޭއްވޭނީ

ޢުމުރުފުރާއަކުން

ކެޓަގަރީއެއްގައި

މަދުވެގެން

3

ސްކޫލު

ބައިވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.
-

ފެސްޓިވަލްގައި ބަވެރިކުރާ ރިލޭޓީމުގެ ތަރުތީބު ހީޓްތަކުގައި އަދި ފައިނަލްގައިވެސް ބަދަލްކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ޅ  6ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.
ބަދަލުކުރެވޭނީ މުބާރާތުގައި ރިލޭ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެ ި

-

ނ
ފތާގޮތުގެ ތަރުތީބު ރިލޭ ފެށުމުގެ  30މިނެޓް ކުރިން ރިޕޯޓިންގ ޓޭބަލަށް ހުށަހަޅަ ް
ރިލޭއިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ަ
ހޅާ ލިސްޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އިވެންޓުގައި
ހށަ ަ
ތބު މިގޮތަށް ު
ވާނެއެވެ .ރިލޭގައި ދަރިވަރުން ފަތާނެ ތަރު ީ
ގއިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ލިސްޓު ަ

 -7ދަރިވަރުންގެ އިނާމް


ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެ ރޭސް ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދެވޭނެއެވެ.

 -8ސްކޫލު ވަނަ އަދި އިނާމު
-

 6އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)

 6 -އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)

-

 8އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)

 8 -އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)

-

 10އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (ފިރިހެން)

 10 -އަހަރުންދަށުގެ  1ވަނަ ސްކޫލް (އަންހެން)

 -9ފެސްޓިވަލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު
ފެސްޓިވަލް ހިނގަމުންދާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މުބާރާތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
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National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives
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FESTIVAL RULES

www.swimming.org.mv

Ref:

top partner:

 -10ފުރަތަމަ އެހީ
-

ފެސްޓިވަލް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ސްކޫލުތަކުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
sponsors:

 -11ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން
ނ
ބނީ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީ ް
ފެސްޓިވަލްގައި ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތި ޭ
ނށް ތަމްރީނުދީ ހަދާނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.
ޢައްޔަންކުރާ ބައެކެވެ .މިމީހުން ަ

 -12ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު


އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓް
o



partners:

 1ވަނައިން  8ވަނަ އަށް
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ރިލޭ އިވެންޓް
o

 1ވަނައިން  8ވަނަ އަށް
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 -13ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން
މއް ދިމާވެއްޖެނަމަ:
ފެސްޓިވަލް އާއި ގުޅޭގޮތުން މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަ ެ
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-

ނނެވެ.
އިންތިޒާމާއި އިދާރީކަންތައްތައް ނިންމާނި އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ ް

-

ޓކްނިކަލް ކޮމިޓީންނެވެ.
މނީ ެ
ޓެކްނިކަލް ކަންތައް ނިން ާ

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

