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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 

 

partners: 

 

 

sponsors: 

 

 

 2019ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް    16
 

  2019ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންޝިފް  16   މުާބރާތް:  -1
 އަށް.  3ން އޮގަސްޓް  31ޖުލައި  2019  މުާބރާތް ާބއްވާ ތާރީޚް:  -2
 ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް،  މުާބރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަާރތް:  -3
ަބޔަކަްށ  5ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޗިޕް އޮންނާނީ  16 މުާބރާތް ބެހިފައިވާ ަބއިތައް: -4

 ؛ބަހާލެވިގެްނނެވެ. އެަބއިތަކަކީ
 

 އަހަރު ނުފުރޭ( 10އަހަރުފުރި  08އަހަރާ ދެމެދު ) 10އަހަރާ  08 ކިޑްސް ކެޓަގަރީ:   4.1
 އަހަރު ނުފުރޭ(  12އަހަރުފުރި  10)އަހަރާ ދެމެދު  12އަހަރާ  10 (A) ޖޫނިއަރ ގުރޫޕް:   4.2
 އަހަރު ނުފުރޭ( 14އަހަރުފުރި  12)އަހަރާ ދެމެދު  14އަހަރާ  12 (B) : ޖޫނިއަރ ގުރޫޕް 4.3
 (އަހަރުފުރިފައިވުން 14) އަހަރުންމަތި 14  ސީނިއަރ ގުރޫޕް:  4.4
 އަހަރު ފުރިފައިވުން(  25)އަހަރުން މަތި  25 މާސްޓާސް ގުރޫޕް:   4.5
 ވަނަ ދުވަހަށް ޢުމުރު ހަމަވާ ގޮތަށެވެ.  1ޖެނުއަރީ  2019ފެތުންތެރިންގެ ޢުމުރު ަބލާނީ  •
 ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށްވެސް ަބިއވެރިވެވޭނީ އެފެތުންތެރިއެއްގެ ހަަމ ޢުމުރުފުރާގައެވެ.  •

 

 ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު    -5
މުާބރާތުގެ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައިވެސް ފެތުންތެރިއަކަށް ަބއިވެރިވެ ވާދަކުރެވޭނީ ކިޑްސް ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި  5.1

އިވެންޓުގައިވެސް  6ކިޑްސް ކެޓަގަރީގެ ކުދިން ބޭނުންނަމަ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ އިވެންޓުގައެވެ.  6ގިނަވެގެން 
 ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ. 

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަްށ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްަފހު އިވެންްޓ ަބދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ެދވޭނީ އެ ޢުމުރުފާރަކުްނ  5.2
 އިވެންޓެއް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިންެނވެ. 

ންވާ ކަމެކެވެ. ފެތުންތެރިން ހީޓްތަކަށް އަިދ މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ފެތުންތެރިންގެ އެންޓްރީ ޓައިމް ދިނުމަކީ އެދެވިގެ 5.3
 ލޭންތަކަށް ތަރުީތުބ ކުރާނީ އެންްޓރީ ޓައިމް އަށް ަބލައިގެންނެވެ.

މުާބރާތުގެ އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީުބ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރަމުން   5.4
 ރު އެސަރަޙައްދުންވެސް ބެލެން ހުންނާނެއެވެ. ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި މުާބރާތް ިހނގަމުންދާއި

އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނީ ހީޓް ޖަހައި ފައިނަލް ާބއްވާ އުޞޫލުންނެވެ. ކިޑްސް ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި އެހެން ކެޓަގަރީގެ   5.5
 ހީޓްޖަހައި ފެތުންތެރިންަނށްވުރެ އިތުރުާވނަމަ 8މިހެންކަމުން އިވެންޓެއްގައި ޢުުމރުފުރާއަކުން އަދި ޖިންސަކުން 

 ކިޑްސް ކެޓަގަރީގައި އޮންނާނީ މުޅިންވެސް ފައިނަލްއެވެ. ފައިނަލަށް ފެުތންތެރިން ފޮނުޭވެނއެވެ. 
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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 

 

partners: 

 

 

sponsors: 

 

 

 މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް   -6
 މި މުާބރާތުގައި އޮންނާނީ އަންަނނިވި އިވެންޓްތަކެވެ.

Masters  Senior  Junior (B) Junior (A) kids 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 
9 9 9 9 6 Total Event  
 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން    -7
 

  06މި މުާބރާތުގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ަބއިވެރި ވެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ   7.1
 )ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ިބދޭސީންނަށްެވސް މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރި ވެވޭނެއެވެ. 

އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު މި މުާބރާތުގައި ވާދަކުރަން ސްކޫލަކުން ނުވަތަ  ސްކޫލު މަދްރަސާގެ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ވަޒީފާ  7.2
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކުން ހުއްދައެއް ހޯދަން ޖެހޭނަމަ އެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީ ފެތުންތެރިޔާ އާއި ެބލެނިވެރިޔާގެ 

 ކަމެކެވެ. 
ފެތުންތެރިން ަބއިވެރިވެފައިވާ  3 މަދުވެގެން މުާބރާތުގެ އިވެންޓެއް ޭބއްވޭނީ އެ ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެޖިންސަކުން  7.3

 ނަމައެވެ. އެ ޢަދަދަށް ފެތުންތެިރން ަބއިވެރި ނުވާނަމަ އެ އިވެްނޓް ނުާބއްވާނެއެވެ. 
މި މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްަބރޝިޕް ނުހައްދާ ފެތުންތެރިން ތިިބނަަމ   7.4

މްަބރުންގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެ އަހަރީފީ )ޗަންދާ( ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ މެ
ކުރިން މެމްަބރޝިޕް ހައްދާފައިވާ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން ައހަރީފީ ނުވަތަ ޗަންދާ ނުދައްާކ ފެތުންތެރިންަނށް 
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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 

 

partners: 

 

 

sponsors: 

 

 

ެގ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ތިރީގައި މުާބރާތުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަހަީރފީ ދެއްކުމަށް ފަހުއެވެ. އަހަރީފީ
 އެވަނީއެވެ.

 ރ. )ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ. 50/-އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ފެތުންތެރިން އަހަރަކަށް  18ޢުމުރުން  - 
 ރ. )އެއްސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ.100/-އަހަރުން މަތީ ފެތުންތެރިން އަހަރަކަށް  18ޢުމުރުން  - 

ރ. 50/-ރާތުގައި ފެތުްނތެރިްނ ަބއިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮުތގައި ަބއިވެރިވާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް މި މުާބ 7.5
 )ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ ދައްކަން ވާނެއެވެ. 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތާއި ތާރީޚް އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި    -8
 

ޖުލައި  25މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިާވން ެއދޭ ފަރާތްތަކުން ުމާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަަމކޮށް   8.1
 ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.  14:00ވާ ުބރާސްފަތި ދުވަހު  2019

ކާޑު، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނުަވތަ އުފަންދުވަހުެގ މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ފޯމާއެުކ، އެފެތުްނތެރިއެއްގެ އައިޑެންިޓޓީ  8.2
 ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 

 މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވާ އުޞޫލާއި ހޮވާ ވަނަތައް    -9
 

ކެޓަގަރީަތކުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި ކޮންެމ މާުބރާތުގައި ވާދަކުރާ ކިޑްސް ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި  •
ކޮންމެ  ވަނަ ފެތުންތެރިޔާ ހޮވައި މެޑަލް އާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 3،2،1ޖިންސަކުން 
 ޓްރޮފީއާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.  ވަނަ ފެުތންތެރިޔާ ހޮވައި 3،2،1 ކެޓަގަރީއަކުން

 އިވެރިވެ އިވެންޓްތައް ފުރިހަމަކުރާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް މެޑަލް އާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.ކިޑްސް ކެޓަގަރީގައި ަބ •
 

 ފެތުންތެރިންގެ ލޭން ބަދަލުވުމުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުން     -10
މުާބރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ފަތާ ފެތުންތެރިއަކު އެފެތުންތެރިޔާ ފަތަމުންދާ ލޭން ފިޔަވައި އެހެން  10.1

ލޭނަކަށް ފެުތންތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ަބދަލުވެއްޖެނަަމ ޖެހިގެން އޮތް ލޭނުގެ ެފުތންތެރިޔާއަށް 
ށް އޮތަސް އެފަދަ ޙާލަތުގައި އުނދަގޫވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް ނުވަތަ ޖެހިގެން އޮތް ލޭްނ ހުސްކޮ

 ފެތުންތެރިޔާ ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. 
ގައި އެެހން އޮތެއްކަމަކު، ެފތުންތެރިޔާ ފަތަން ހަމަެޖހިފައިވާ ލޭުނން އިވެންްޓ  10.1މި މާއްދާގެ  10.2

ސްޓާޓްކޮށް ނިންމަންވާނީ އަިދ ޓާންކުރާނަމަ ޓާންކުރަންވާނީ އެ ފެތުންތެރިޔަކު ފަތަން ހަމަޖެހިފައިވާ 
ލޭންގައެވެ. އެނޫން ގޮތަަކށް އިވެންޓް ސްޓާޓް ކުރުމުގަ އާއި އިވެންޓް ނިންމުމުގައި ައދި ޓާން 
ކުރުމުގައިވެސް ފެތުންތެރިޔާ އެހެން ލޭނަކުން އިެވންޓް ފަށަިއ، އިވެންޓް ިނންމައި ނުވަަތ ޓާނިްނ 

 ހަދައިފިނަމަ އެފެތުްނތެރިޔަކު އެ އިވެންޓަކުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. 
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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 

 

partners: 

 

 

sponsors: 

 

 

 މުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއްމު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުވުން   -11
މިމުާބރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި، ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ  

ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ ފެތުންތެރިޔަކު މުާބރާތުގެ އިވެްނޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުާބރާތުން 
ރެފްރީއަށާއި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ުމާބރާތް ފެށިގެން ނިމެންެދންވެސް ތިރީގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ 

 ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 

އޮފިޝަލުންނާއި ހުތުރު ބަހުން ުމޢާމަލާތުކޮށް އޮފިޝަލަކާމެުދ އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު މުާބރާތުގެ ރެފްރީ އަދި  11.1
އަދަާބއި ޚިލާފް އަމަލެއް ހިންގިކަން ސާިބތުވެއްޖެނަމަ އެޢަމަލެއްގެ ޮބޑު ކުޑަ މިނަށްަބލައި މުާބރާތުގެ 

މުާބރާތުގެ  އޮގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ މަޝްަވރާއާއި އެކު ފެތުންތެރިޔާ މުާބާރތުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު
ރެފްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ުނވަތަ ަބއެއް އިވެްނޓަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްރިޔާރު  

 މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބގެންވެެއވެ.
މުާބރާތް ހިގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލިދާފަދަ ގޮތަކަށް ފެތުްނތެރިޔަކު ނުވަތަ ކްލަެބއްގެ  11.2

ލަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާނަަމ އެފަރާތްތަކާމެދު ގަވާޢިދުން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަލުތައް ގެންަނ އޮފިޝަ
ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ ކުަލެބއް ނުވަތަ ފެތުންތެިރން ަބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުާބރާތުްނ 

 މިޓީއަށް ލިިބެގންވެއެވެ. ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮ
މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ފެތުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ކުަލެބއްގެ އޮފިޝަލަކުވިޔަސް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ  11.3

އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް މުާބާރްތ ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާުބކޮށް މާރާމާރީ ހިންގުންފަދަ 
ގާނަމަ އެފެތުންެތރިއަކު ަބއެއް އިވެންޓްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނުވަތަ މުާބރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިން

 އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
އަުބަރށް  އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު އަނެއް ފެތުްނތެރިއެއްގެ ައގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަްށ ނުވަތަ ފެތުންތެރިއެއްގެ 11.4

ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮްށ ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ަބލައި އެފެތުންތެރިޔަކު މުާބރާތުންވަކިކޮށް 
 ނުވަތަ ަބއެއް އިވެންްޓތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މާުބރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.

ންތެރިން ަބއިވެރިކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން އަނެއް ޓީމުގެ ފެތުންތެރިއެއްގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް މުާބރާތުގައި ފެތު 11.5
ނުވަތަ ފެތުްނތެރިއެއްގެ އަުބރަްށ ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުޮކްށ ފާޅުގައި ދިމާކޮށްހަދާނަމަ އެމައްސަލަ ަބލައި 

ތަުކްނ ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުާބރާތުގެ އެޓީމެއް މުާބރާތުން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ަބއެއް އިވެންޓް
 އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެްނވެއެވެ.

 

 ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައްޙަވެ ކަށަވަރުވުން:   -12
މިނިޓް ތެރޭގައި އެ އިވެންޓާ ބެހޭގޮތުން އިވެންޓުގެ ބައިވެރިއަކު   30މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު  -

ނުވަތަ ޓީމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާކަމުގައި އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ  
 ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެއެވެ. 
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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 

 

partners: 

 

 

sponsors: 

 

 

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން   -13
ތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މުބާރަތް ހިންގަން  މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓް

ން ރެފްރީ  އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ފީނާގެ ޓެކްނިކަލް ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އިވެންޓަކާއި ގުޅޭގޮތު 
 ޑައެޅިގެން އިންސާފުވެރިގޮތް ނޫންކަމަށް ވާނަމައެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ނިންމާ ގޮތަކީ ކަނ

މިނިޓްގެ ތެރޭގައި އިވެންޓާގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް  30މުބާރާތުގެ އިވެންޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ ލަސްވެގެން  -
 ން ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.  އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަ

އެ އިވެންޓާގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާނަމަ   ފެތުންތެރިއަކުމިވަގުތުތެރޭގައި އިވެންޓާ ބެހޭގޮތުން އިވެންޓުގައި ވާދަކުރި  -
 އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެންޓްގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވާނެއެވެ. 

އަހަރު ނުވާނަމަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ   18 ފެތުންތެރިން މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ޢުމުރުން -
ފެތުންތެރިޔާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ފެތުންތެރިޔާގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޯޗު  

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  
ވެސް އެ އިވެންޓެއްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަ  މުބާރާތުގެ އިވެންޓެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާފަހުން  -

ކުރެވި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަން ބަލައި ނަތީޖާ ރަނގަޅު  
 ރެވޭނެއެވެ.  ކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އެކަން އެސަރަޙައްދުގައި އިޢުލާނު ކު

 

 ހެދުން އެޅުން   -14
 މިމުބާރާތުގައި ފަތާ ފެތުންތެރިން ތިބެންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ.  

 އަންހެން ފެތުންތެރިން   14.1
 އަތްކަނޑައި، ގައި ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސްވިމިންސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.  -1
 ފައިވަޅާއި ހަމައިން ކަނޑާލާފައިހުންނަ ސްވިމް ސޫޓުލައިގެން އިވެންޓަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.   -2
މާބޮޑަށް ތުނިފޮތިން ފަހާއި މޫދަށްއެރި ތެމެމުން ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި ކުލަކުލައިގެ ތުނި ފޮތިން ފަހާފައިވާ ސްވިމް   -3

 ސޫޓް ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުމެއްލައިގެން ފަތައިގެން ނުވާނެއެވެ. 
 

 ފިރިހެން ފެތުންތެރިން   14.2
 . "ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށް ހުންނަ ޓްރަންކް ލައިގެން މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.  1
. މޫދަށް އެރި ގައި ތެމުމުން ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ހާމަވާފަދަ ތުނި ފޮތިން ފަހާފައިހުރި ނުވަތަ އެފަދަ އަލިކުލަކުލައިގެ  2

 އިން ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސް ނުފެތޭނެއެވެ. އެތެރެ ، ފޮތީގެ ޓައިޓްލައިގެން
 

 

 

 ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން    -15
 މިމުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މިގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ: 

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

 

partners: 

 

 

sponsors: 

 

 

 
 

 މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:  
   އިވެންޓް މެނޭޖަރ -
    މުާބރާތުގައި ކޯޑިނޭޓަރ  -
    ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ  -
 މުާބރާތުގެ ރެފްރީ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ -
 މެމްަބރު  1މުާބރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ  -

 

 ސްޕޮންސަރ ކުރުން އަދި ސްޕޮންސަރ ބޭނުން ކުރުން     -16
ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފެތުންތެރިޔަކު ވަކިވަކި ސްޕޮންސަރުން ހޯދާނަމަ އެކަން މުާބާރްތ މިމުާބރާތުގެ  -

މީގެ އިތުރުން މުާބރާތުެގ  ލިޔުމަކުން އެސޯސިއޭޝަނަށް އަންގަންާވނެއެވެ.ގަޑިއރުކުރިން  24ފެށުމުގެ ލަސްވެގެން 
މެއިން ސްޕޮންސަރ ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެހެނިހެން ސްޕޮންސަރ ބޭނުންކުރަންވާނީ ުމާބރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ  

 އަށް އުނިކަން ނުލިޭބނެ ގޮތަކަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ޤަޫބލުކުރާ މިންގަނޑަކަށެވެ. 
 

   )ކިޑްސް ކެޓަގަރީ ފިޔަވައި އެހެން ކެޓަގަރީތަކަށް(  ލް ޕޮއިންޓް  މެޑަ   -17
 ޕޮއިންޓް   15  ގޯލްޑް މެޑަލް:    -1
 ޕޮއިންޓް   10 ސިލްވަރ މެޑަލް:  -2
 ޕޮއިންޓް   05 ބްރޯންޒް މެޑަލް:   -3
 

 


