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 2021ނެޝަނަލް ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް 

 

 ފެސްޓިވަލްގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
 

 ،މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ތަޢާރަފް .1

ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ކިޑްސް ނެޝަނަލް ބާއްވާ 

 ޤަވާޢިދެވެ.

    

 މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައެވެ.ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ  )ހ( ފެސްޓިވަލް ބާއްވާ ތަނާ ތާރީޚް .2

 އަށެވެ. 13ން  9 ނޮވެންބަރު 2021 ފެސްޓިވަލް ކުރިޔަށްދާނީ )ށ(  

    

 އަހަރުންދަށް. 12އަހަރުންދަށް އަދި  10އަހަރުންދަށް،  8 )ހ( އަމާޒުކުރާ ޢުމުރުފުރާ .3

ނަށްވެސް ކުދިންމިޢުމުރުފުރާތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން  )ށ(  

 ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ވަނަ  2021ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ޢުމުރު ބަލާނީ  )ނ(  

ވަނަ ދުވަހަށް ޢުމުރު ހަމަވާގޮތަށެވެ.  31މަހުގެ  ޑިސެންބަރުއަހަރުގެ 

 ކުއްޖަކަށްއެކުއްޖެއްގެ ހަމަ އުމުރުފުރާނޫން އެހެން ޢުމުރަކަށް އެއްވެސް 

 ނުފެތޭނެއެވެ.

    

ރާވައި ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  ފެސްޓިވަލް )ހ( ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް .4

 އިންނެވެ.

 ފެސްޓިވަލްގެއެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ  ފެސްޓިވަލްގެ )ށ(  

 އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.
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)އޯޕަން ކެޓަގަރީ( ގައި ޓީމުތަކާ އަމިއްލަގޮތުން މިފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ  )ހ( ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުން .5

 އިތުރުން،ގެ ީމގޮތުގައެވެ.  އްގެެބައިވެރިވާ ފެސްޓިވަލކުދިން 

ވިސާ އޮވެެގެން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ޕާމިޓްރާއްޖޭގައި ވޯކް

ދަރިންނަށްވެސް މިފެސްޓިވަލްގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި 

 ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ބާއްވާނީ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން ފެސްޓިވަލްގައި ޓީމުތަކުގެބައި  (ށ)  

 03 ޢުމުރުފުރާއަކުން ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގައި މަދުވެގެން ކެޓަގަރީއެއްގައި

ބައިވެރި ވާނަމައެވެ. )ކެޓަގަރީ މާނަކޮށްފައިވަނީ އަންހެން،  ޓީމުން

 ގައެވެ.( މިޢަދަދަށް ޓީމުތަކުންކެޓަގަރީގެ ގޮތު 2ފިރިހެން ވަކި 

ޓީމުތަކުގެ ބައި ނުބާއްވާނެއެވެ. އަދި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިނުވާނަމަ 

ެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން ފއޯޕަން ކެޓަގަރީގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ 

ކުދިން  3ކެޓަގަރީއަކުން ޢުމުރުފާގައި މަދުވެގެން  ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގައި

 ބައިވެރިވެފައިވާނަމައެވެ.

ިގޮތަށް ފެސްޓިވަލް ބޭއްވިނަމަވެސް ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ކެޓަގަރީއަކުން މ (ނ)  

ވާދަނުކުރާނަމަ އެ ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެކެޓަގަރީގެ  ޓީމު 3މަދުވެގެން 

އަދި އޯޕަން ކެޓަގަރީގައިވެސް  އިވެންޓްތަކެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ.

ކުދިން އިވެންޓެއްގައި  3ޢުމުރުފުރާއަކުން ޖިންސަކުން 

 ބައިވެރިނުވާނަމަ އެއިވެންޓް ނުބާއްވާނެއެވެ.

ެސްޓިވަލްގައި އިންޑިވިޑުއަލް އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެއިވެންޓެއްގައި ފ (ރ)  

އެއުމުރު ފުރާގައި  ކުދިން 3އެކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން 

، ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ. މިގޮތުން އެއް އިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީގައި

 ކުރިޔަސްބައިވެރި ކުދިން 3 ޓީމަކުންއެއް ޢުމުރުފުރާއަކުން، އެއް 

ވަނަ ހޮވުމަށް  ޓީމުއެއިވެންޓް ބާއްވާނެއެވެ. އަދި އެއިވެންޓުގެ ޕޮއިންޓް 

 ނެއެވެ.ގުނާ

ެސްޓިވަލްގައި އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން ވާދަކުރާނީ ފ (ބ)  

 ޓީމް އިވެންޓްވަކިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ޢުމުރުފުރާއެއްގެ 

4x25 .ެމީޓަރު ފްރީސްޓައިލް މިކްސް ރިލޭ އޮންނާނެއެވ 

ެސްޓިވަލްގެ އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނީ ހަމައެކަނި ފ (ޅ)  

 ފައިނަލް ބާއްވާ އުޞޫލުންނެވެ.
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 08ޓަގަރީއަކުން ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ކެަމަވެސް ރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި ނ (ކ)  

ބައިވެރިވާނަމަ ހީޓް ބާއްވައި ފައިނަލް  ޓީމްގިނަ  ޓީމަށްވުރެ

 ބާއްވާނީއެވެ.

ޓީމު  ާިވަލްގައި ބައިވެރިވޓަކައި، ފެސްްޓށނުމަޭބެ ިފެސްޓިވަލްގމ (އ)  

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ ގެ ޭއްޖދިވެހިރާގޮތުގައި މާނަކޮށްފައި އެވަނީ 

ހޭ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރ އަށް ހުށަހަޅަންޖެ

ކުލަބް، ޖަމިއްޔާ،  ާިދުން ހިންގަމުންދަޢަވޤއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަ

 ަށެވެ.އެކަޑެމީ އ ޖަމާޢަތް،

    

ފެސްޓިވަލްގައި އޮންނާނެ  .6

 އިވެންޓްތައް

 އޮންނާނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެވެ.ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގައި 

  Under 12 Under 10 Under 8 Event 

     25m Freestyle  

     25m Backstroke 

     25m Breaststroke 

     25m Fly 

     50m Freestyle  

     50m Backstroke 

     50m Breaststroke 

     50m Fly 

     100m Freestyle 

     100m Individual 

Medley 
     4x25m. Freestyle 

Relay 

     4x25m. Freestyle 

Mix Relay 
  10 9 8 Total Events 

(With Relay) 

ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި  ޓީމަކުންގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފެސްޓިވަލް )ހ(  

 ކުދިންނެވެ. 6ބައިވެރިކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 
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ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ  ކުއްޖަކަށްކޮންމެ ޓީމުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވާ  )ށ(  

  އިވެންޓްގައެވެ. 4ރިލޭ އިވެންޓް ނުހިމަނައި އިންޑިވިޑުއަލް 

ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ގިނަވެގެން ކެޓަގަރީގައި އޯޕަން  (ނ)  

 އިވެންޓުގައެވެ. 5ބައިވެރިވެވެނީ 

    

ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން  )ހ( ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުން .7

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް 

 ޓީމުތަކަށާ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނަށެވެ.ހުށަހަޅާ 

އެއްވެސް ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުށަހަޅާ 

 ުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވ ފަރާތަކަށް

ޢުމުރު  ކުއްޖެއްގެބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ  ޓީމުތަކާ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި )ށ(  

އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ )އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، އައިޑެންޓިޓީ 

 ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް( ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

    

ރިލޭ ޓީމު ބައިވެރި  ޓީމަކަށްވެސްފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރވާ ކޮންމެ  )ހ( އިވެންޓްތައްރިލޭ  .8

 ކުދިންނެވެ. 4ކުރެވޭނެއެވެ. ރިލޭ ޓީމެއްގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ 

ރިޒާވަރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. މިހެންވުމުން  2 ޓީމުގައި މީގެއިތުރުން

ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ކުދިން 6ކޮންމެ ރިލޭ އިވެންޓެއްގައި 

 އޮންނާނެއެވެ.

ފެސްޓިވަލްގައި ރިލޭ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ ޢުމުރުފުރާއަކުން  )ށ(  

 ބައިވެރިވެއްޖެނަމައެވެ. ޓީމު 3ކެޓަގަރީއެއްގައި މަދުވެގެން 

ފެސްޓިވަލްގައި ބަވެރިކުރާ ރިލޭޓީމުގެ ތަރުތީބު ހީޓްތަކުގައި އަދި  )ނ(  

ފައިނަލްގައިވެސް ބަދަލްކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ 

 ކުދިންގެ 6މުބާރާތުގައި ރިލޭ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި 

 ތެރެއިންނެވެ.

މިނެޓް  30ރިލޭ ފެށުމުގެ ފަތާގޮތުގެ ތަރުތީބު  ކުދިންރިލޭއިވެންޓުގައި  )ރ(  

 ކުދިންކުރިން ރިޕޯޓިންގ ޓޭބަލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ރިލޭގައި 
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ފަތާނެ ތަރުތީބު މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ލިސްޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 ވާދަކުރާނީ ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. ކުދިންއިވެންޓުގައި 

ިކުރަންވާނީ ދެޖިންސް މިކްސް ރިލޭ އިވެންޓުގައި ކުދިން ބައިވެރ )ބ(  

ހަމަހަމަ ވާގޮތަށެވެ. އެނޫންގޮތަކަށް ރިލޭގައި ބައިވެރިވާން 

 ހުށަހެޅިނަމަވެސް ރިލޭގައި ފެތުމުގެ ފުރުޞަތު އެޓީމަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

    

ކުދިންނަށް ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ  ރޭސްފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެ    އިނާމުދަރިވަރުންގެ  .9

 ދެވޭނެއެވެ. ސެޓްފިކެޓްމެޑެލިއާއި 

    

 އަދި )އަންހެން( )ފިރިހެން(  ޓީމުވަނަ  1،2،3އަހަރުންދަށުގެ  8 )ހ( ޓީމުތަކުގެ ވަނަ އަދި އިނާމު .10

 އަދި )އަންހެން( )ފިރިހެން( ޓީމުވަނަ  1،2،3އަހަރުންދަށުގެ  10 )ށ(  

 އަދި )އަންހެން( )ފިރިހެން( ޓީމުވަނަ  1،2،3އަހަރުންދަށުގެ  12 )ނ(  

 ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ޓީމުތަކަށް ތައްޓާ ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ. )ބ(  

   

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މުބާރާތްތަކުގައި ހިނގަމުންދާނީ  ފެސްޓިވަލް ފެސްޓިވަލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު .11

 ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

   

ފެސްޓިވަލްގައި ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ އެސޯސިއޭޝަނުން  ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން .12

 ޢައްޔަނުކުރާ ބައެކެވެ. މިމީހުންނަށް ތަމްރީނުދީ ހަދާނީ އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.

    

 (ވަނަ އަށް 8ވަނައިން  1)އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓް  )ހ( ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު .13

   1 2 3 4 5 6 7 8 

   40 35 30 25 20 15 10 5 

 (ވަނަ އަށް 8ވަނައިން  1) އިވެންޓް ރިލޭ )ށ(  

   1 2 3 4 5 6 7 8 

   80 70 60 50 40 30 20 10 
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ުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމެއް ގުޅޭގޮތުން މިގަވާޢިދ ފެސްޓިވަލް އާއި ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން .14

 ދިމާވެއްޖެނަމަ:

 އިންތިޒާމާއި އިދާރީކަންތައްތައް ނިންމާނި އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. )ހ(  

 ޓެކްނިކަލް ކަންތައް ނިންމާނީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީންނެވެ. )ށ(  

ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ފޯމު  15

 ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި

ޓީމުތަކާ އޯޕަން ނެޝަނަލް ކިޑްސް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ  

ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް  ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވާ ކުދިން

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މުގެ އިތުރުން، ޯފފުރަންޖެހޭ ހުރިހާ 

 2021ނޮވެންބަރު  4އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ: 

 އެވެ. 14:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 

 
ަވަނ ދުވަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިެދކެވެ. މިޤަވާޢިދަށް ެގނެވޭ  25އަހަރު އޮކްޓޫބަރުމަހު ވަނަ  2021ނޯޓް: މިޤަވަޢިދަކީ 

 އުނިއިތުރު ނުވަތަ އިޞްލާޙަކީ މިޤަވަޢިދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިަމނައި އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.


