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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
Ref:

45th National Rules

ޤައުމީ  45ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތ
މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
ބރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި
ސވިމިނގ އެސޯސިއޭޝަނ އޮފ މޯލޑިވސ އިނ އިނތިޒާމުކޮށގެނ ،ބާއވާ ޤައުމީ  45ވަނަ ފެތުމުގެ މު ާ
ޤަވާޢިދު ހިމެނޭ ލިޔުމެވެ.
ތައާރަފ

.1

(ހ)

ބރާތުގެ ނަނ:
މު ާ
ބރާތ 2021
ޤައުމީ  45ވަނަ ފެތުމުގެ މު ާ
45th National Swimming Competition 2021

(ށ)

ބރާތ އޮނނާނެ ތަނާ ތާރީޚ:
މު ާ
ބރު މަހުގެ  19ނ  25އަށ .ހުޅުމާލޭ ސވިމިނގ ޕޫލ
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމ ަ

(ނ)

ބރާތުގެ މެއިނ ސޕޮނސަރ:
މު ާ
N/A

(ރ)

ބރާތ ރާވައި ހިނގާ ފަރާތ:
މު ާ
ސވިމިނގ އެސޯސިއޭޝަނ އޮފ މޯލޑިވސ

(ބ)

ބއިވެރިވުމުގެ ސުނގަޑި:
ބރާތުގެ ަ
މު ާ
ބރު  2021ވާ އާދީއތަ ދުވަހުގެ 13:00
 14ނޮވެމ ަ

(ޅ)

ބއިތައ:
ބރާތުގައި ހިމެނިފައިވާ ަ
މު ާ
ބރާތ ރޭވިފައިވަނީ
މި މު ާ

ބއިތަކުނ ،އަނހެނ އަދި ފިރިހެނ ވަކިނ
އަނނަނިވި ަ

ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށެވެ.
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.1

ބއި
ޓީމުތަކުނ ވާދަކުރާ ަ

.2

އޯޕަނ ކެޓަގަރީ
(ހ)

ބނުނވާ ފެތުނތެރިނގެ ކެޓަގަރީ )(EAD
ޚާއސަ އެހީއަށ ޭ

(ށ)

ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv
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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
45th National Rules

މުބާރާތުގެ

.2

Ref:

(ނ)

ސީނިއަރ ކެޓަގަރީ

(ރ)

މާސޓަރސ ކެޓަގަރީ

(ކ)

ބރާތުގެ ގިނތި :ޤައުމީ ލެވެލ
މު ާ

(ހ)

ބއިވެރި ކުރެވޭނީ
ބއިވެރިވާ ކޮނމެ ޓީމަކަށ ކޮނމެ އިވެނޓެއގައި ަ
ބރާތުގައި ަ
މު ާ
ގިނަވެގެނ  3ފެތުނތެރިނނެވެ.

އިވެނޓތައ
(ށ)

ބނުނވާ ފެތުނތެރިނ ވާދަކުރާ ކެޓަގަރީ ( .1ގެ (ޅ) ގެ
ބރާތުގެ ޚާއސަ އެހީއަށ ޭ
މު ާ
 .2ގެ (ހ) ( ފިޔަވާ އެހެނ ކެޓަގަރީ ތަކުގައި އިވެނޓެއ ބޭއވޭނީ އެއިވެނޓެއގައި
ބއިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ.
މަދުވެގެނ ޖިނސަކުނ  3ފެތުނތެރިނ ނުވަތަ ޓީމ ަ

(ނ)

ބނުނވާ ފެތުނތެރިނ ވާދަކުރާ ކެޓަގަރީ ( .1ގެ (ޅ) ގެ
ބރާތުގެ ޚާއސަ އެހީއަށ ޭ
މު ާ
 .2ގެ (ހ) ( ގެ އިވެނޓެއ ބޭއވޭނީ ޖިނސަކުނ އެ އިވެނޓެއގައި މަދުވެގެނ 2
ބއިވެރިވެފައިވާނަމައެވެ.
ފެތުނތެރިނ ަ

(ރ)

ބރާތުގެ ޓީމ ކެޓަގަރީ ( .1ގެ (ޅ) ގެ  ).1ބޭއވޭނީ ،ޖިނސަކުނ މަދުވެގެނ 3
މު ާ
ބއިވެރިވެފައި ވާނަމައެވެ.
(ތިނެއ) ޓީމު ަ

(ބ)

ބއިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ
ބއިވެރިވާ ކޮނމެ ފެތުނތެރިއަކަށ ޓީމެއގެ ނަމުގައި ަ
ބރާތުގައި ަ
މު ާ
އިވެނޓު ނުހިމަނައި އިނޑިވިޖުއަލ  4އިވެނޓުގައެވެ.

(ޅ)

ޓީމުތަކުނ ވާދަކުރާ ފެތުނތެރިނ ޓީމުގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާ  4އިވެނޓ ފިޔަވައި އެހެނ
ބރާތުގެ ޓީމ އިވެނޓގެ
އިވެނޓތަކުގައި އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި ވާދަ ކުރެވޭނެއެވެ .މު ާ
ބއިވެރިވާ އިވެނޓެއގައި އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި ވާދައެއ
ގޮތުގައި އެފެތުނތެރިއަކު ަ
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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Ref:

.ެބރާތުގައި ބޭއވުމަށ ތާވަލކޮށފައިވަނީ ތިރީގައިވާ އިވެނޓތަކެވ
ާ ުމ
EVENT
50m Freestyle

45th National Rules

)(ކ

TEAM

EAD

MASTERS

Junior

Senior

✓

✓

✓

✓

✓

50m Backstroke

✓

✓

✓

✓

✓

50m Breaststroke

✓

✓

✓

✓

✓

50m Butterfly

✓

✓

✓

✓

✓

100m Freestyle

✓

✓

✓

100m Backstroke

✓

✓

✓

100m Breaststroke

✓

✓

✓

100m Butterfly

✓

✓

✓

100m Individual Medley

✓

✓

200m Freestyle

✓

✓

✓

200m Individual Medley

✓

✓

✓

400m Individual Medley

✓

400m Freestyle

✓

✓

✓

4 x 50m Freestyle Relay

✓

4 x 50m Medley Relay

✓

4 x 100m Freestyle Relay

✓

4 x 100m Medley Relay

✓
15

11

11

5

5

ި އަނހެނ އަދ،ބނާ ކެޓަގަރީތަކަށ
ު ި ގެ (ޅ) ގައ.1 ެ މިޤަވައިދުގ،ީބރާތ އޮނނާނ
ާ ުމ

)(ވ

.ެފިރިހެނ ޖިނސު ވަކިނ ވާދަކުރާ ގޮތަށެވ
ާބރާތުގެ އިވެނޓތައ ކުރިޔަށ ގެނދެވޭނީ ހީޓ އަދި ފައިނަލ އިވެނޓތައ ބާއވ
ާ ުމިމ

)(މ

ި ހީޓތަކަށާއި ފައިނަލތަކަށ ފެތުނތެރިނ އަތުރާނީ ފީނާގެ ޤަވައިދާއ.ެއުސޫލުނނެވ
ު ނަމަވެސ ފައިނަލގައި ވާދަކުރާނީ ހީޓތަކުނ އެނމެ މޮޅ.ެއެއގޮތވާގޮތުގެ މަތިނނެވ
.ެ ފެތުނތެރިނނެވ4
ެ) ގFINA( ާފައިނަލ އަދި ހީޓތަކުގައި ފެތުނތެރިނ ލޭނތަކަށއަތުރާނީ ފީނ

)(ފ

.ެޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވ

ީޓީމ ކެޓަގަރ
ިބއިވެރިވެވޭނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރގެ ދަފްތަރުގައ
ަ ިބރާތުގެ ޓީމް ކެޓަގަރީގައ
ާ ުމިމ

)(ހ

.1

.3

ިމުބާރާތުގައ
ބައިވެރިވުނ

ް ޖަމާޢަތ،ާބ ޖަމްޢިއްޔ
ް ަ ޤަވަޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ކުޅިވަރު ކްލ،ެރަޖިސްޓްރީވ
.ެއަދި އެކަޑެމީޒްތަކަށް އެކަންޏެވ

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv
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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
Ref:

45th National Rules

.2

ބރާތުގައި ސކޫލ މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުނނާއި އޮފީސތަކުގެ މުވައޒަފުނ
މިމު ާ
ކލަބތައ ތަމސީލުކުރަނ ސކޫލަކުނ ނުވަތަ އޮފީހުނ ހުއދަ ހޯދުމާއި ވީއލުމުގެ
ބކުނ އެދިއޖެ ޙާލަތުގައި،
ކަނކަނ ކުރިޔަށ ގެނދާނީ ކލަބތަކުނނެވެ .ކލަ ަ
ބއިވެރިވުމަށ އެސޯސިއޭޝަނަށ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ
ބރާތުގައި ަ
ފެތުނތެރިއަކު މި މު ާ
ކަމުގެ ލިޔުމެއ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

.3

ބރާތުގައި ޓީމތަކުނ ވާދަކުރާ ފެތުނތެރިނގެ މެދުގައި އެފެތުނތެރިއަކު
މިމު ާ
ކުލަބަށ

ފެތުމަށ

އެއބަސވާ

އެއބަސވުމެއ

އޮނނަނވާނެއެވެ.

އަދި،

ބނުނވެއޖެނަމަ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މިއެއބަސވުނ
އެސޯސިއޭޝަނުނ ޭ
އެސޯސިއޭޝަނަށ ހުށަހަޅަނވާނެއެވެ.
.4

ބރުގެ ( 1އެކެއ)
ބކަށވެސ ރާއޖެއިނ ޭ
ބއިވެރިވާ ކޮނމެ ކލަ ަ
ބރާތުގައި ަ
މިމު ާ
ބގެނވެއެވެ.
ބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލި ި
ފެތުނތެރިޔަކު ަ

.5

ބރުގެ ފެތުނތެރިޔަކު ގެނނަނަމަ
ބރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުނ ރާއޖެއިނ ޭ
މު ާ
ބހޭ ދާއިރާތަކުނ މިކަމަށ ކަނޑައަޅާއިފައިވާ
ގެނނަނޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ެ
ޤަވައިދުތަކާއި އެއގޮތވާގޮތުގެ މަތިނނެވެ .އަދި ،އެ ފެތުނތެރިއެއ ނިސބަތވާ
ޤައުމެއގެ ޤައުމީ ފެޑަރޭޝަނުނ ހޯދާފައިވާ އިއުތިރާޒ ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުނ
ހުށަހަޅަނވާނެއެވެ.

.6

ބރުގެ ފެތުނތެރިޔަކު ވާދަކުރާނަމަ ،އެފެތުނތެރިޔަކު
ބރާތުގައި ރާއޖެއިނ ޭ
މު ާ
ނިސބަތވާ ޤައުމުގެ ސވިމިނގ ފެޑަރޭޝަނުނ ހޯދަނޖެހޭ ހުއދައެއ ހޯދުމަކީ
ބއިވެރުކުރާ ކލަބެއގެ ޒިނމާއެކެވެ .ރާއޖޭގައި ވޯކޕާމިޓ ވިސާ
އެފެތުނތެރިޔަކު ަ
އޮވެ ،މަސައކަތކުރަމުނދާތާ ( 1އެކެއ) އަހަރު ނުވަތަ އެއަށވުރެ ގިނަވެފައިވާ
ބޔާނކުރާ ހުއދަ ހޯދަނ
ބއިވެރިވުމަށ މިމާއދާގައި ަ
ބރާތުގައި ަ
ބދޭސީނ މު ާ
ި
ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ށ)

ބރާތުގެ އޯޕަނ ކެޓަގަރީ
މު ާ
.1

ބރާތުގެ އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި އޮނނާނީ ޖޫނިއަރ ،ސީނިއަރ ،މާސޓަރސ އަދި
މު ާ
ބއިވެރިވާ
ބއެވެ .އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި ަ
ބނުނވާ ފެތުނތެރިނގެ ަ
ޚާއސައެހީއަށ ޭ
ފެތުނތެރިނ
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ބއިވެރިވާނެ
ަ

ކެޓަގަރީ

ކަނޑައަޅާނީ

ބރާތުގެ
މު ާ

ޤަވާއިދާއި
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އެއގޮތވާގޮތުގެ މަތީނ އެފެތުނތެރިއަކު ނުވަތަ އެފެތުނތެރިއެއ ތަމޞީލކުރާ
ބކުނނެވެ .އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ  18އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުނތެރިނ
ކުލަ ަ
ބރާތުގެ ޤަވާއިދާއި އެއގޮތވާގޮތުގެ މަތީނ
ވާދަކުރާނެ ކެޓަގަރީ ކަނޑައަޅާނީ މު ާ
އެފެތުނތެރިނގެ

ބލެނިވެރިނ
ެ

ނުވަތަ

ބލެނިވެރިނ
ެ

އެފެތުނތެރިނގެ

ކަނޑައަޅާގޮތެއގެ މަތީނ ކޯޗުނނެވެ.
.2

އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި އެފެތުނތެރިނ ފަތަނވާނީ ،އެފެތުނތެރިއަކު ވާދަކުރަނ
ޚާއސަކޮށފައިވާ އުމުރުފުރާ ކެޓަގަރީގައެވެ.

.3

ބއިވެރިވެވޭނީ އޯޕަނ އެއ ކެޓަގަރީގައެވެ.
ކޮނމެ ފެތުނތެރިއަކަށވެސ ަ

.4

ބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.
ބރާތުގެ އޯޕަނކެޓަގަރީގައި ދިވެހި ކޮނމެ ރައޔިތަކަށވެސ ަ
މިމު ާ

.5

މީގެ އިތުރުނ ވޯކ ޕާމިޓ ވިސާ އާއެކު ،ދިވެހިރާއޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ ( 06ހައެއ)
މަހަށވުރެ

ގިނަދުވަސވެފައިވާ

ބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.
ަ

މިކަނ

ބދޭސީނނަށވެސ
ި

ކަށަވަރުކުރުމަށ

އޯޕަނ

ހުށަހަޅަނޖެހޭ

ކެޓަގަރީގައި
ލިޔެކިޔުނތައ

ބކުނ ހުށަހަޅަނވާނެއެވެ.
އެފެތުނތެރިއަކު ނުވަތަ އެފެތުނތެރިއެއ ނިސބަތވާ ކލަ ަ
ބރާތުގެ އޯޕަނ ކެޓަގަރީގެ އިނޑިވިޖުއަލ އެއވެސ
މިނޫނ ޙާލަތެއގައި މު ާ
ބރުގެ ފެތުނތެރިޔަކަށ ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއ
އިވެނޓެއގައި ރާއޖެއިނ ޭ
ނޯނނާނެއެވެ.
(ނ)

އޯޕަނ ކެޓަގަރީގެ އުމުރުފުރާ އަދި ކެޓަގަރީތަކުގެ ތަފޞީލ:
.1

ބރުމަހުގެ
ބއިވެރިވެވޭނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެނ ަ
މާސޓަރސ ކެޓަގަރީގައި ަ
 31ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުނ  25އަހަރު ފުރިފައިވާ ފެތުނތެރިނނަށެވެ.

.3

ބރު މަހުގެ
ބއިވެރިވެވޭނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެނ ަ
ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ަ
ބރު މަހުގެ  31ވަނަ
 31ވަނަދުވަހުގެ ފަހުނ  12އަހަރު ފުރި 2021 ،ޑިސެނ ަ
ދުވަހުގެނިޔަލަށ  14އަހަރު ނުފުރޭ ފެތުނތެރިނނަށެވެ.

.4

ބރުމަހުގެ
ބއިވެރިވެވޭނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެނ ަ
ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ަ
 31ވަނަދުވަހުގެ ފަހުނ  14އަހަރު ފުރިފައިވާ ފެތުނތެރިނނަށެވެ.
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.6

ބއިވެރިވާ ފެތުނތެރިނނަށ
ބނުނވާ ފެތުނތެރިނގެ ކެޓަގަރީގައި ަ
ޚާއސަ އެހީއަށ ޭ
ބރު މަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުނ  12އަހަރު
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެނ ަ
ފުރިފައި ވާނވާނެއެވެ .އަދި ،މޯލޑިވސ ޕެރަލިމޕިކ ކޮމިޓީއިނ ނުވަތަ ސޕެޝަލ
އޮލިމޕިކސ

މޯލޑިވސ

އިނ

ޚާއސައެހީއަށ

ދޫކޮށފައިވާ

ބނުނވާ
ޭ

ބހޭ ފަރާތަކުނ
ފެތުނތެރިއެއކަނ އަނގައިދޭ ލިޔުމެއ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ެ
ދޫކޮށފައިވާ ރަސމީލިޔުމެއގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަނވާނެއެވެ.
(ރ)

ބއިވެރިވުމުގެ ފީ:
ަ
.1

ބއިވެރިވުމުގެ ފީއެއގެ ގޮތުގައި ކޮނމެ އަނހެނ އަދި ފިރިހެނ
ބރާތުގައި ަ
މިމު ާ
ޓީމަކުނވެސ 1000.00ރ (އެއ ހާސ ރުފިޔާ) ދައކަނ ޖެހޭނެއެވެ.

.2

ބރާތުގެ އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ކޮނމެ ފެތުނތެރިއަކު ވާދަކުރާ ކޮނމެ
މި މު ާ
އިވެނޓަކަށ 50.00ރ (ފަނސާސ ރުފިޔާ) ދައކަނ ވާނެއެވެ.

.3

ބރާތުގައި
މު ާ

ވާދަކުރާ

ފެތުނތެރިނގެ

ތެރެއިނ

ޓީމުތަކުނ

ވާދަކުރާ

ފެތުނތެރިނވެސ ޓީމުތަކުނ ވާދަކުރާ އިވެނޓ ފިޔަވައި އޯޕަނ ކެޓަގަރީގެ
އިވެނޓެއގައި ވާދަކުރާނަމަ ވާދަކުރާ ކޮނމެ އިވެނޓަކަށ 50.00ރ (ފަނސާސ
ރުފިޔާ) ދައކަނ ވާނެއެވެ.
.4

ބނުނވާ ފެތުނތެރިނގެ ކެޓަގަރީ ގައި ވާދަކުރާ ފެތުނތެރިނ މި
ޚާއސައެހީއަށ ޭ
ބޔާނކުރާ ފީ ދައކާކަށެއ ނުޖެހޭނެއެވެ.
މާއދާގެ  .2ގައި ަ

.5

ބއިވެރިވާ އިވެނޓެއ ކެނސަލވެއޖެ ނަމަ ،އެފައިސާ
ބރާތުގައި ފެތުނތެރިއަކު ަ
މު ާ
ބރާދިނުމަށ
އަނ ު

ލިޔުމުނ

އެސޯސިއޭޝަނަށ

ހުށަހެޅުމުނ

އިވެނޓަށ

އެ

ބނެއެވެ .މިގޮތަށ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުނތައ
ބރާ ލި ޭ
ފެތުނތެރިއެއ ދެއކި ފައިސާ އަނ ު
ބރާތ ނިމި ( 5ފަހެއ) މަސައކަތު ދުވަސ ހަމަވުމުގެ
ބލައިގަނެވޭނީ މު ާ
ަ
ބލައެއ ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ކުރީނނެވެ .އޭގެފަހުނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުނތައ ަ
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(ބ)

ފޯމު ހުށަހެޅުނ
.1

ބރާތުގައި
ބއިވެރިވާ ޓީމތަކުނ ނުވަތަ އަމިއލަ ފެތުނތެރިނވެސ މު ާ
ބރާތުގައި ަ
މު ާ
ބރާތުގައި
ބއިވެރިވުމަށ ފޯމު ހުށަހަޅަނޖެހޭ ސުނގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިނ މު ާ
ަ
ބއިވެރިވުމަށ އެދި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށ މިއެސޯސިއޭޝަނަށ ހުށަހަޅަނޖެހޭނެއެވެ.
ަ

.2

ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަނޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައ ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމާއި،
ބތިލކުރެވޭނެއެވެ.
ތެދުނޫނ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޯމުތައ ާ

.3

އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ފެތުނތެރިނގެ ތެރެއިނ ޓީމެއގެ ނަމުގައި
ބއިވެރިވުމަށ ހުށަހަޅާނީ ޓީމުގެ ފަރާތުނ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ބރާތުގައި ަ
ވާދަކުރާނަމަ މު ާ
އެކަނޏެވެ .ޓީމ ފޯމު އަދި އިނޑިވިޖުއަލ ފޯމުި ،މ  2ފޯމު އެސޯސިއޭޝަނަށ
ބފައިވާނަމަ ،އެފެތުނތެރިއެއގެ ޓީމ ކެޓަގަރީގެ ފޯމު ކެނސަލ ކުރެވޭނެއެވެ.
ލި ި

މުބާރާތުގެ
ސޕޮނސަރ
އަދި ކލަބ އާއި

.4

(ޅ)

ބރާތުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ބރަ) އަހަރުނ ދަށުގެ ކުދިނނަށ މިމު ާ
ޢުމުރުނ ާ ( 12

(ހ)

ބރާތުގެ މެއިނ ސޕޮނސަރ ކަނޑައަޅާނީ ސވިމިނގ އެސޯސިއޭޝަނުނނެވެ.
މި މު ާ

(ށ)

ބނުނކުރެވޭނީ
ޓީމތަކާއި ،ފެތުނތެރިނ ހޯދާ ސޕޮނސަރުނ އިޝތިހާރުކުރުމަށ ޭ
ބނުނކުރާ ހެދުމެވެ.
ބ ޓެނޓުގެ އެތެރެއާއި އެޓީމަކުނ ޭ
އެޓީމަކަށ ލި ޭ

ފެތުނތެރިނ ގެ
ސޕޮނސަރ

(ނ)

އެނޫނގޮތަކަށ

ނުވަތަ

ބރާތުގެ
މިމު ާ

އެއވެސ

ޙަރަކާތެއގައި

ބރާތ
މު ާ

ބާއވަނ

ބނުނކޮށގެނ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައދުގައި އެއވެސ ޓީމަކުނ ސޕޮނސަރ ޭ
ނުވާނެއެވެ.
(ރ)

ބރާތުގައި ފަތާ ފެތުނތެރިނގެތެރެއިނ ކެޕ އަޅައިގެނ ފަތާ ފެތުނތެރިނނަށ
މު ާ
އެސޯސިއޭޝަނުނ

ކެޕ

ދޫކުރާނަމަ،

ބރާތުގައި
މު ާ

ވާދަކުރާއިރު

އަޅަނވާނީ

އެސޯސިއޭޝަނުނ ދޫކުރާ ކެޕެވެ.
(ބ)

ބރާތުގެ މެއިނ
އެއވެސ ކލަބެއ ނުވަތަ ފެތުނތެރިއެއގެ ސޕޮނސަރ އަކީ މި މު ާ
ބރާތ ހިމެނޭ
ސޕޮނސަރުގެ ޑައިރެކޓ ކޮނޕެޓިޓަރއެއ ނަމަ ،އެ ސޕޮނސަރެއ މު ާ
ބނުމެއ ނުކުރެވޭނެއެވެ .އެ ކލަބެއ ނުވަތަ ފެތުނތެރިއަކު ހޯދާ
ސަރަހައދުގައި ޭ
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ސޕޮނސަރ

ބރާތުގައި
މު ާ

ބނުނކުރެވޭނެކަނ
ޭ

ނުވަތަ

ނޫނކަނ

ކަށަވަރުކުރަނ

ބރާތ ފެށުމުގެ ( 7ހަތެއ) ދުވަސކުރިނ ލިޔުމުނ އެސޯސިއޭޝަނަށ
ބނުނނަމަ ،މު ާ
ޭ
ހުށަހަޅައި ،އެކަނ ކަށަވަރުކުރަނ ވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ
މެޑަލ،
އަދި

.5

(ހ)

އިނާމ

ޓީމ ކެޓަގަރީގެ މެޑަލ ޕޮއިނޓ ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
.1

ޕޮއިނޓ

ދިނުމުގެ
އުޞޫލު

.2

(ށ)

(ނ)

ރިލޭ އިވެނޓ
(ހ)

ގޯލޑ މެޑަލ:

(ށ)

ސިލވަރ މެޑަލ 20 :ޕޮއިނޓު

(ނ)

 10ޕޮއިނޓ

ބރޮނޒ މެޑަލ:

 30ޕޮއިނޓު

އިނޑިވިޖުއަލ އިވެނޓ
(ހ)

ގޯލޑ މެޑަލ:

(ށ)

ސިލވަރ މެޑަލ 10 :ޕޮއިނޓު

(ނ)

 05ޕޮއިނޓ

ބރޮނޒ މެޑަލ:

 15ޕޮއިނޓު

އޯޕަނ ކެޓަގަރީގެ މެޑަލ ޕޮއިނޓ ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
.1

ގޯލޑ މެޑަލ:

.2

ސިލވަރ މެޑަލ 10 :ޕޮއިނޓު

.3

 05ޕޮއިނޓ

ބރޮނޒ މެޑަލ:

 15ޕޮއިނޓު

ޓީމެއގެ ފެތުނތެރިޔަކު އޯޕަނ ކެޓަގަރީގައި ފެތިނަމަވެސ އެފެތުނތެރިނ އޯޕަނ
ކެޓަގަރީގައި ފަތައިގެނ ހޯދާ ޕޮއިނޓ ޓީމަކަށ ނުގުނޭނެއެވެ .ނަމަވެސ ،އޯޕަނ
ކެޓަގަރީގެ އެކި އެކި ގިނތިތަކުގެ ޚާއސަވަނަތަކަށ ،ޓީމ ކެޓަގަރީތަކުގެ އިނޑިވިޖުއަލ
އިވެނޓތަކުނ އެފެތުނތެރިއަކު ހޯދައިފައިވާ ޕޮއިނޓ ގުނޭނެއެވެ.
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(ރ)

ބޔާނކޮށފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިނ ކޮނމެ ކެޓަގަރީއެއ
މިޤަވައިދުގެ  .1ގެ (ޅ) ގައި ަ
އަދި ޖިނސެއ ވަކިނ ،ތިރީގައިވާ ގޮތަށ އިވެނޓުތަކަށ މެޑަލ ދެވޭނެއެވެ.
.1

 1ވަނައަށ ގޯލޑ މެޑަލ

.2

 2ވަނައަށ ސިލވަރ މެޑަލ

.3

 3ވަނައަށ ބރޮނޒ މެޑަލ

.4

ރިލޭ އިވެނޓތަކުގައި މެޑަލ ސޓޭނޑ މަތިނ މެޑަލ ދެވޭނީ އެ ރިލޭއެއގައި ފެތި
( 4ހަތަރެއ) ފެތުނތެރިނނަށ އެކަނޏެވެ .ރިޒާވަރުނގެ ގޮތުގައި ފެތުނތެރިނގެ
ބރާތުގެ
ނަނ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ފެތުނތެރިނނަށ މެޑަލ ޙަވާލުކުރެވޭނީ މު ާ
ބރާތުގެ މަދުވެގެނ އެއ
ޑެސކުނނެވެ .އަދި އެފެތުނތެރިއަކު ވާނވާނީ މި މު ާ
ބއިވެރިވެ އިވެނޓ ފުރިހަމަކޮށފައިވާ ފެތުނތެރިއަކަށެވެ.
އިވެނޓުގައި ަ

(ބ)

ބޔާނކުރާ ޓީމ ކެޓަގަރީގެ ޚާއސަ ވަނަތަކަށ،
މިޤަވައިދުގެ  .1ގެ (ޅ) ގެ  .1ގައި ަ
ދެޖިނސު ވަކިނ ތިރީގައިވާ ގޮތަށ އިނާމ ދެވޭނެއެވެ.

(ޅ)

.1

ބރަހާސ ރުފިޔާ) އަދި ވާދައިގެ ތަށި.
 1ވަނަ ޓީމަށ 12000.00ރ ( ާ

.2

 2ވަނަ ޓީމަށ 8500.00ރ(އަށހާސ ފަސސަތޭކަރުފިޔާ) އަދި ޓރޮފީ  /ޝީލޑ

.3

 3ވަނަ ޓީމަށ 6000.00ރ (ހަހާސ ރުފިޔާ) އަދި ޓރޮފީ  /ޝީލޑ

ބއިވެރިވާ
ބރާތުގެ އޯޕަނ ކެޓަގަރީތަކުގައި ަ
މިޤަވައިދުގެ  .1ގެ (ޅ) ގެ  .2މު ާ
ފެތުނތެރީނގެ ތެރެއިނ އަނހެނ އަދި ފިރިހެނ ވަކީނ އެނމެ މޮޅު ފެތުނތެރިޔާ ހޮވައި،
ތިރީގައިވާ ގޮތަށ އިނާމ ދެވޭނެއެވެ.

(ކ)

.1

 1ވަނަ ފެތުނރިޔާއަށ 1500.00ރ (ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަދި ތަށި

.2

 2ވަނަ ފެތުނތެރިޔާއަށ 1000.00ރ (އެއހާސ ރުފިޔާ) އަދި ޓރޮފީ  /ޝީލޑ

.3

 3ވަނަ ފެތުނރެރިޔާއަށ 500.00ރ (ފަސސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަދި ޓރޮފީ  /ޝީލޑ

އޯޕަނ ކެޓަގަރީގެ ޚާއސަވަނަތައ ހޮވާނީ އެކެޓަގަރީއެއގައި އެ ޖިނސަކުނ 3
ބއިވެރިވެ ،ފަތާފައިވާނަމައެވެ.
ފެތުނތެރިނ ަ
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(އ)

ބޔާނކޮށފައިވާ ހުރިހާ ރިޒަލޓ ،އިވެނޓ ވަނަ އަދި ޚާއސަ ވަނަ އާއި
މިޤަވައިދުގައި ަ
ބޔާނކޮށ ސެޓފިކެޓ(ތައ) ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
ޚިދުމަތކޮށދީފައިވާ ފަރާތތަކަށ އެކަނ ަ

މުބާރާތ

.6

(ހ)

ހިނގުނ

ބރާތުގެ އޮފިޝަލުނނާއި ޓީމތަކުގެ ލީޑަރުނ/މެނޭޖަރުނނަށ
ބރާތ ފެށުމުގެ ކުރިނ މު ާ
މިމު ާ
ބާއވާ ބައދަލުވުނ އޮނނާނެއެވެ .މިބައދަލުވުނ އޮނނަ ތާރީޚާއި ،ބޭއވޭނެތަނަކާއި
ވަގުތެއ ،މަދުވެގެނ  24ގަޑިއިރު ކުރިނ އެނގޭނެއެވެ.

(ށ)

ބރާތ ބާއވަނ
ބރާތ އޮނނާނީ ހުޅުމާލޭ ސވިމިނގ ޕޫލުގައެވެ .މިނޫނތަނެއގައި މު ާ
މިމު ާ
ޖެހިއޖެނަމައެކަނ މިއެސޯސިއޭޝަނުނ ކލަބތަކަށާ ފެތުނތެރިނނަށ އަނގާނެއެވެ.

(ނ)

ބނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުނ ކަނޑައަޅާ
ބރާތުގެ ރެފރީނނާއި އޮފިޝަލުނގެ ގޮތުގައި ތި ޭ
މިމު ާ
ބއެކެވެ.
ަ

(ރ)

ބރާތުގެ
މިމު ާ

އިވެނޓތައ

އޮފިޝިއޭޓ

ކުރުމުގައި

އަޞލެއ

ކަމުގައި

ބލާނީ
ަ

ބއިނަލއަގުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމޢިއޔާ "ފީނާ" އިނ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ.
ަ
މީގެއިތުރުނ މިއެސޯސިއޭޝަނުނ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށވެސ
ރިޢާޔަތ ކުރާނެއެވެ .މިދެނނެވި ޤަވާޢިދުތަކުގައި ނެތކަމެއ ދިމާވެއޖެނަމަ އެކަމެއ
ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނގ ކޮމިޓީނނެވެ.
ނިނމާނީ މު ާ
(ބ)

ބދަލުވުމުނ ޑިސކޮލިފައިވުމާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތ.
ފެތުނތެރިނގެ ލޭނ ަ
.1

ބރާތުގެ އިވެނޓތަކުގައި ފަތާ ފެތުނތެރިނ އެފެތުނތެރިޔާ ފަތަމުނދާ ލޭނ
މު ާ
ފިޔަވައި އެހެނ ލޭނަކަށ ފެތުނތެރިޔާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުނ
ބދަލުވެ ޖެހިގެނ އޮތ ލޭނުގެ ފެތުނތެރިޔާއަށ ރޭސކުރިޔަށގެނދަނ
ބއެއ ަ
ަ
އުނދަގޫނުވާނަމަ

ބދަލުވި
ލޭނ ަ

ފެތުނތެރިޔާ

ޑިސކޮލިފައި

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނަމަވެސ؛
.2

ފެތުނތެރިޔާ އިވެނޓ ސޓާޓކޮށ ނިނމަނވާނީ އަދި ޓާނކުރާނަމަ ޓާނކުރަނވާނީ
އެ ފެތުނތެރިޔަކު ފަތަނ ހަމަޖެހިފައިވާ ލޭނގައެވެ .އިވެނޓ ސޓާޓ ކުރުމުގަ
އާއި އިވެނޓ ނިނމުމުގައި އަދި ޓާނ ކުރުމުގައިވެސ ފެތުނތެރިޔާ އެހެނ ލޭނަކުނ
އިވެނޓ ފަށައި ،އިވެނޓ ނިނމައި ނުވަތަ ޓާނިނ ހަދައިފިނަމަ އެފެތުނތެރިޔަކު
އެ އިވެނޓަކުނ ޑިސކޮލިފައި ވާނެއެވެ.
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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
Ref:

45th National Rules

(ޅ)

ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ނަތީޖާ ސައޙަވެ ކަށަވަރުވުނ އަދި ނަތީޖާ އާއި މެދު މައސަލަ
ހުށަހެޅުނ.
.1

ބރާތުގެ އިވެނޓތަކުގައި ދިމާވާ ކަނތައތަކަށ މައސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
މިމު ާ
ބރަތ ހިނގަނ އެކުލަވާލައިފާއިވާ ގަވައިދާއި
ނަމަވެސ މައސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މު ާ
ޚިލާފަށ ނިނމާފައިވާ ކަމެއ ނުވަތަ ފީނާގެ ގަވާޢިދާއި ޚިލާފަށ އިވެނޓަކާއި
ގުޅޭގޮތުނ ރެފރީ ނިނމާ ގޮތަކީ ކަނޑައެޅިގެނ އިނސާފުވެރިގޮތ ނޫނކަމަށ
ވާނަމައެވެ .މިގޮތުނ މައސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނނެވެ.

.2

ބރާތުގެ އިވެނޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ ލަސވެގެނ  15މިނިޓގެ
މު ާ
ތެރޭގައި އިވެނޓާގުޅޭގޮތުނ މައސަލައެއ އޮތނަމަ އެމައސަލައެއ ހުށަހަޅަނ
ބހޭގޮތުނ އިވެނޓުގެ
ފުރުޞަތު އޮނނާނެއެވެ .މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެ އިވެނޓާ ެ
ބއިވެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމަކުނ އެއވެސ މައސަލައެއ ހުށަނާޅާނަމަ އިވެނޓގެ
ަ
ނަތީޖާކަމުގައި އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ނަތީޖާއަކީ އިވެނޓގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި
ވާނެއެވެ.

.3

ފެތުނތެރިނގެ މައސަލަ ހުށަހަޅަނވާނީ އެފެތުނތެރިއެއގެ ކޯޗެވެ .ކޯޗަކު ނެތި
ބރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުނތެރިނ ،އެފެތުނތެރިނގެ އަމިއލަ ނަމުގައި މައސަލަހަ
މު ާ
ބއިވެރިވާ  18އަހަރުނ ދަށުގެ ފެތުނތެރިނގެ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ކޯޗަކު ނެތި ަ
ބލެނިވެރިއެކެވެ.
މައސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެފެތުނތެރިއެއގެ ެ

.4

ޓީމ ކެޓަގަރީގެ އިނޑިވިޖުއަލ އަދި ރިލޭތަކުގެ މައސަލައެއ ހުށަހަޅާނަމަ،
ބއިވެރިވާ ޓީމަކުނ
ބރާތުގައި ަ
އެމައސަލައެއ ހުށަހަޅާނީ އެޓީމަކުނނެވެ .އަދި މު ާ
މައސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޓީމގެ މެނޭޖަރ ނުވަތަ
ކޯޗަށެވެ.

.5

ބރާތުގެ އިވެނޓެއގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާފަހުނވެސ އެ އިވެނޓެއގެ
މު ާ
އެޑމިނިސޓރޭޓިވ މައސަލައެއ ހުރިކަނ ފާހަގަ ކުރެވި އެއވެސ ފަރާތަކުނ
ބލައި ނަތީޖާ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށ ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަ އެކަނ ަ
ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ .އެފަދަ ޙާލަތެއގައިނަމަ އެކަނ އަނގާނެއެވެ.

.6
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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
Ref:

45th National Rules

(ކ)

ޖޫރީ އޮފ އެޕީލސ ކޮމިޓީ
.1

ބރާތުގެ ފެތުމުގެ ރޭސތައ ކުރިޔަށދާއިރު ފެތުނތެރިނގެ ޕާފޯމަނސ އާއި
މު ާ
ބލުމަށާއި އިވެނޓތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި
އޮފިޝިއޭޓިނގެ ކަނކަނ ހިނގަމުނދާގޮތ ެ
ބދިނުމުގައި ރެފރީއަށ ލަފާދިނުމަށޓަކައި
ބލައި ޖަވާ ު
ގުޅިގެނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައ ަ
ބނުނވާނަމަ ޖުރީ އޮފ އެޕީލސ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.
ކުލަބތަކުނ ޭ

.2
.3

ބރުނގެ މައޗަށެވެ.
މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެނ ވާނީ މަދުވެގެނ  3މެމ ަ
މިގޮތުނ

އެކުލަވާލާ

ކޮމިޓީ

ޖޫރީ

އެކުލަވާލާނީ

ބތަކުނ
ކުލަ ު

ހުށަހަޅާ

ނަނތަކުގެތެރެއިނނެވެ .އެއވެސ ކުލަބެއގެ ނުވަތަ ޓީމެއގެ ކޯޗެއގެ ގޮތުގައި
ބނެއެވެ.
ބރުނގެ ގޮތުގައި ނުތި ޭ
މަސައކަތކުރާ މީހަކު މިކޮމިޓީގެ މެމ ަ
.4

ބލަނ
ޖޫރީ އޮފ އެޕީލސ ކޮމިޓީއަކީ ފެތުމުގެ ރޭސތައ ކުރިޔަށދާއިރު ރޭސތައ ަ
ތިބެނޖެހޭނެ

ބއެކެވެ.
ަ

ތިމަނނައަކީ ޖޫރީ އޮފ

ކުރިޔަށދާއިރު

ބލަނނެތި،
ަ

ބރާތުގެ
މު ާ

ރޭސތައ

ބނެ
ބރެކޭ ު
އެޕީލސ ކޮމިޓީގެ މެނ ަ

މައސަލައެއ

ބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ހުށަހެޅިޔަސ އެކަނ ަ
.5

ޖޫރީ އޮފ އެޕީލސ ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށ ކލަބތަކުނ ހުށަހަޅަނވާނީ ފީނާގެ
ބއިވެރިނުވާ
ބރާތުގެ އެއވެސ ޙަރަކާތެއގައި ަ
ޤަވާއިދުތަކަށ އަހުލުވެރި ،މު ާ
މީހެއގެނަމެވެ.

(އ)

ބރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޢާއމު ގަވާއިދާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުވުނ
މު ާ
.1

ބރާތުގައި ޢަމަލު ކުރަމުނދާ ޢާއމު ޤަވާޢިދާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ،ޤަވާޢިދާއި
މިމު ާ
ޚިލާފުވާފަދަ

ޢަމަލެއ

ހިނގާ

ފެތުނތެރިޔަކު

ބރާތުގެ
މު ާ

އިވެނޓތަކުނ

ބރާތުގެ
ބރާތުނ ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚތިޔާރު މު ާ
ސަސޕެނޑކޮށ ނުވަތަ މު ާ
ބރާތ ފެށިގެނ
ބގެނވެއެވެ .މިގޮތުނ މު ާ
ރެފރީއަށާއި މިއެސޯސިއޭޝަނަށ ލި ި
ނިމެނދެނވެސ މިޤަވައިދަށ ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
.2

ބހުނ
ބރާތުގެ ރެފރީ އަދި އޮފިޝަލުނނާއި ހުތުރު ަ
އެއވެސ ފެތުނތެރިޔަކު މު ާ
މުޢާމަލާތުކޮށ

އޮފިޝަލަކާމެދު

ބއި
އަދަ ާ

ޚިލާފ

އަމަލެއ

ހިނގިކަނ

ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނގ
ބލައި މު ާ
ބޑު ކުޑަ މިނަށ ަ
ބތުވެއޖެނަމަ އެޢަމަލެއގެ ޮ
ސާ ި
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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
45th National Rules

Ref:

ބރާތުނ ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ
ކޮމެޓީގެ މަޝވަރާއާއި އެކު ފެތުނތެރިޔާ މު ާ
ބގެނވެއެވެ .ނުވަތަ
ބރާތު އެ ސެޝަނެއގެ ރެފރީއަށ ލި ި
ބރު މު ާ
އިޚތިޔާރާއި ާ
ބއެއ އިވެނޓަކުނ ސަސޕެނޑ ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިހރިޔާރު މިއެސޯސިއޭޝަނަށ
ަ
ބގެނވެއެވެ.
ލި ި
.3

ބރާތ ހިގަމުނދާ ސަރަޙައދުގެ އަމަނ އަމާނކަނ ގެއލިދާފަދަ ގޮތަކަށ
މު ާ
ފެތުނތެރިޔަކު ނުވަތަ ކލަބެއގެ އޮފިޝަލަކު ޢަމަލުކުރަމުނދާނަމަ އެފަރާތތަކާމެދު
ގަވާޢިދުނ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .މިގޮތަށ ޢަމަލުތައ ގެނނަ ފެތުނތެރިނ ހިމެނޭ
ބއެއ އިވެނޓތަކުނ ސަސޕެނޑކޮށ ނުވަތަ
ކުލަބެއ ނުވަތަ ފެތުނތެރިނ ަ
ބރާތުނ
މު ާ

ވަކިކުރުމުގެ

އިޚތިޔާރު

ބރާތުގެ
މު ާ

އޮގަނައިޒިނގ

ކޮމިޓީއަށ

ބގެނވެއެވެ.
ލި ި
.4

ބއިވެރިވާ ފެތުނތެރިޔަކު ނުވަތަ ކުލަބެއގެ އޮފިޝަލަކުވިޔަސ
ބރާތުގައި ަ
މު ާ
ބރާތ ހިނގަމުނދާ
މިއެސޯސިއޭޝަނގެ މުވައޒަފުނގެ އަގުވެއޓޭފަދަ ގޮތަކަށ މު ާ
ބކޮށ މާރާމާރީ ހިނގުނފަދަ ޢަމަލެއ ހިނގާނަމަ
ސަރަޙައދުގައި އަޑުގަދަކޮށ ޒުވާ ު
ބރާތުނ
ބއެއ އިވެނޓތަކުނ ސަސޕެނޑކޮށ ނުވަތަ މު ާ
އެފެތުނތެރިއަކު ަ
ބގެނވެއެވެ.
ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނގ ކޮމިޓީއަށ ލި ި
ވަކިކުރުމުގެ އިޚތިޔާރު މު ާ

.5

އެއވެސ ފެތުނތެރިޔަކު އަނެއ ފެތުނތެރިއެއގެ އަގުވެއޓޭފަދަ ގޮތަކަށ ނުވަތަ
ބރަށ ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށ ޢަމަލުކޮށ ފާޅުގައި ދިމާކޮށހަދާނަމަ
ފެތުނތެރިއެއގެ އަ ު
ބއެއ އިވެނޓތަކުނ
ބރާތުނވަކިކޮށ ނުވަތަ ަ
ބލައި އެފެތުނތެރިޔަކު މު ާ
އެމައސަލަ ަ
ސަސޕެނޑ

ކުރުމުގެ

އިޚތިޔާރު

ބރާތުގެ
މު ާ

އޮގަނައިޒިނގ

ކޮމިޓީއަށ

ބގެނވެއެވެ.
ލި ި
.6

ބއިވެރިކުރާ އެއވެސ ޓީމަކުނ އަނެއ ޓީމުގެ
ބރާތުގައި ފެތުނތެރިނ ަ
މު ާ
ފެތުނތެރިއެއގެ

އަގުވެއޓޭފަދަ

ގޮތަކަށ

ނުވަތަ

ފެތުނތެރިއެއގެ

ބރަށ
އަ ު

ބލައި އެޓީމެއ
ހުތުރުވާފަދަގޮތަކަށ ޢަމަލުކޮށ ފާޅުގައި ދިމާކޮށހަދާނަމަ އެމައސަލަ ަ
ބއެއ އިވެނޓތަކުނ ސަސޕެނޑ ކުރުމުގެ އިޚތިޔާރު
ބރާތުނ ވަކިކޮށ ނުވަތަ ަ
މު ާ
ބގެނވެއެވެ.
ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނގ ކޮމިޓީއަށ ލި ި
މު ާ
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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
Ref:

45th National Rules

(ވ)

ހެދުނ އެޅުނ
ބރާތުގައި
މިމު ާ

ފަތާ

ފެތުނތެރިނ

ތިބެނޖެހޭނީ

ތިރީގައިވާފަދަ

ގޮތަކަށ

ހެދުނ

އަޅައިގެނނެވެ.
.1

އަނހެނ ފެތުނތެރިނ
(ހ)

އަތކަނޑައި،

ގައި

ފެނނަގޮތަށ

ހުނނަ

ސވިމިނސޫޓުލައިގެނ

އިވެނޓަކަށ ނޭރޭނެއެވެ.
(ށ)

ފައިވަޅާއި ހަމައިނ ކަނޑާލާފައިހުނނަ ސވިމ ސޫޓުލައިގެނ އިވެނޓަކަށ
ނޭރޭނެއެވެ.

(ނ)

ބޑަށ ތުނިފޮތިނ ފަހާއި މޫދަށއެރި ތެމެމުނ ގައި އެނގޭކަހަލަ އަލި
މާ ޮ
ކުލަކުލައިގެ ތުނި ފޮތިނ ފަހާފައިވާ ސވިމ ސޫޓ ނުވަތަ އެފަދަ
ހެދުމެއލައިގެނ ފަތައިގެނ ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ބ ނިވާކޮށގެނ އަނހެނ
ބރުގާ އަޅައިގެނ ނުވަތަ އެނޫނގޮތަކަށ ކަރާއި ޯ
ު
ފެތުނތެރިނަށ ފެތިދާނެއެވެ.

.2

ފިރިހެނ ފެތުނތެރިނ
(ހ)

"ޖަނގިޔާ" ގެ ސިފަ އަދި ޖަނގިޔަލުގެ ސައިޒަށ ހުނނަ ޓރަނކ
ބރާތުގެ އިވެނޓތަކަށ ނޭރޭނެއެވެ.
ލައިގެނ މު ާ

(ށ)

މޫދަށ އެރި ގައި ތެމުމުނ ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައ ހާމަވާފަދަ ތުނި ފޮތިނ
ފަހާފައިހުރި ނުވަތަ އެފަދަ އަލިކުލަކުލައިގެ ފޮތީގެ ޓައިޓލައިގެނ،
އެތެރެއިނ ޖަނގިޔާ ނުލައިހުރެވެސ ނުފެތޭނެއެވެ.

އެހެނިހެނ
ކަނކަނ

.7

(ހ)

ބރާތ
މު ާ

ކުރިޔަށދާ

ވަގުތު

ފުރަތަމަ

އެހީ

ދިނުމުގެ

އިނތިޒާމު

ހަމަޖައސަނ

ބރާތ ހިނގަމުނދާ ވަގުތު ޓީމުތަކުނވެސ
އެސޯސިއޭޝަނުނ މަސައކަތ ކުރިނަމަވެސ މު ާ
ބހައޓަނ ވާނެއެވެ.
ފުރަތަމަ އެހީގެ އިނތިޒާމު ހަމަޖައސާފައި ަ

14/15

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs

`

SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
Ref:

45th National Rules

(ށ)

(ނ)

ބރާތުގެ އޮގަނައިޒިނގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެނވަނީ އަނނިވި ގޮތަށެވެ.
މު ާ
.1

އިވެނޓ މެނޭޖަރު

.2

ބރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރު
މު ާ

.3

ފެސިލިޓީ ކޯޑިނޭޓަރު

.4

ބރާތުގެ ރެފރީ ނުވަތަ އެސިސޓަނޓ ރެފރީ
މު ާ

ބރާތުގެ
ބޔާނވެފައި ނެތކަމެއ ދިމާވެއޖެނަމަ އެކަމެއ ނިނމާނީ މިމު ާ
މިގަވާޢިދުގައި ަ
ބނުނނަމަ ،އެސޯސިއޭޝަނުގެ
އޮގަނައިޒިނގ ކޮމިޓީނނެވެ .އޮގަނައިޒިނގ ކޮމިޓީއިނ ޭ
ބލައި ،ނިނމުމަށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ހިނގާ ކޮމިޓީއިނ އެމައސަލައެއ ަ

(ރ)

ބނުނކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަނޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި ،ކަނކަމަށ
ހުޅުމާލޭ ސވިމިނގ ޕޫލ ޭ
ބލެނިވެރިނ އަދި ކލަބތަކުނނާއި ކލަބތަކުގެ
ހުރިހާ ފެތުނތެރިނނާއި އޮފިޝަލުނނާއި ެ
އޮފިޝަލުނ ހުރުމަތތެރިކޮށ ހިތނަވާނެއެވެ.

(ބ)

ބނާ ކަނކަނ މާނަކުރުމުގެ
ބރާރި ،ޤަވައިދުގައި ު
މި ޤަވައިދަށ އުނިއިތުރު ގެނެއުމުގެ ާ
ބގެނވަނީ ސވިމިނގ އެސޯސިއޭޝަނ އޮފ މޯލޑިވސގެ އެގޒެކެޓިވ
ބރު ލި ި
ާ
ކޮމިޓީއަށެވެ.
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