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SWIMMING ASSOCIATION OF MALDIVES
SWIM/202KIDS 2/FESTIVAL/001

Ref:

ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރ ސްކޫލް  5ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް 2022
ފެސްޓިވަލްގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
ތަޢާރަފް
މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ،ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް
ބޔާންކުރާ
ބއްވާ  5ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގެ މަޢުލޫމާތާ ފެސްޓިވަލްގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ަ
އަމާޒުކޮށްގެން ާ
ޤަވާޢިދެވެ.

 -1ފެސްޓިވަލް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަން:
•

ބރު  7ން  10ށް މާލޭގައެވެ.
ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ  2022ސެޕްޓެން ަ

•

ބއިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި 28 :އޮގަސްޓް  2022ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00
ފެސްޓިވަލްގައި ަ

 -2އަމާޒުކުރާ ޢުމުރު ފުރާ:
  6 Kids Aއަހަރުން ދަށް 2017( :އަދި  2018ގައި އުފަންވެފައިވާ ކުދިން)  8 Kids Bއަހަރުން ދަށް 2015( :އަދި  2016ގައި އުފަންވެފައިވާ ކުދިން)  10 Kids Cއަހަރުން ދަށް 2013( :އަދި  2014ގައި އުފަންވެފައިވާ ކުދިން)ބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.
 މިޢުމުރުފުރާތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށްވެސް ަ -އެކުއްޖެއްގެ ހަމަ އުމުރުފުރާނޫން އެހެން ޢުމުރަކަށް އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ނުފެތޭނެއެވެ.

 -3ފެސްޓިވަލް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް
-

މި ފެސްޓިވަލް ރާވައި ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.

-

ފެސްޓިވަލްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.

 -4ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުން
-

ބއިވެރިވާން ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގައި މަދުވެގެން ކެޓަގަރީއެއްގައި  03ސްކޫލު
ބއްވާނީ ފެސްޓިވަލްގައި ަ
މި ފެސްޓިވަލް ާ
ބއިވެރި ވާނަމައެވެ( .ކެޓަގަރީ މާނަކޮށްފައިވަނީ އަންހެން ،ފިރިހެން ވަކި  2ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައެވެ ).މިޢަދަދަށް
ަ
ބއްވާނަމެވެ.
ބއިވެރިނުވާނަމަ ފެސްޓިވަލް ނު ާ
ސްކޫލުކަތުން ަ
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ބއްވިނަމަވެސް ޢުމުރުފުރާއެއްގައި ކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  3ސްކޫލު ވާދަނުކުރާނަމަ އެ
މިގޮތަށް ފެސްޓިވަލް ޭ
ބއްވޭނެއެވެ.
ޢުމުރުފުރާއެއްގެ އެކެޓަގަރީގެ އިވެންޓްތަކެއް ނު ޭ

-

ބއްވޭނީ އެއިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން  3ދަރިވަރުން
ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިވިޑުއަލް އިވެންޓެއް ޭ
ބއިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ .މިގޮތުން އެއް އިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީގައި ،އެއް ޢުމުރުފުރާއަކުން،
އެއުމުރު ފުރާގައި ަ
ބއްވާނެއެވެ .އަދި އެއިވެންޓުގެ ޕޮއިންޓް
ބއިވެރިކޮށްފައިވާނަމަވެސް އެއިވެންޓް ާ
އެއް ސްކޫލަކުން  3ދަރިވަރުން ަ
ސްކޫލު ވަނަ ހޮވުމަށް ގުނޭނެއެވެ.

-

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

-

ބއްވާ އުޞޫލުންނެވެ.
ފެސްޓިވަލްގެ އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނީ ހަމައެކަނި ފައިނަލް ާ

-

ބއިވެރިވާނަމަ
ނަމަވެސް ރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި އެކަޓަގަރީއަކުން ޢުމުރުފުރާއެއްގައި  08ސްކޫލަށްވުރެ ގިނަ ސްކޫލް ަ
ބއްވާނީއެވެ.
ބއްވައި ފައިނަލް ާ
ހީޓް ާ

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

8Under

6Under
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•

ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  7ދަރިވަރުންނެވެ.

•

ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ރިލޭ އިވެންޓް ނުހިމަނައި އިންޑިވިޑުއަލް  3އިވެންޓްގައެވެ.

 – 6ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުން
-

ބއިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،ފޯމާއެކު
ފެސްޓިވަލްގައި ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ތަކެތި

މިއެސޯސިއޭޝަނުން

ކަނޑައަޅާ

މުއްދަތުގައި

މިއެސޯސިއޭޝަނަށް

ހުށަހަޅާ

ސްކޫލު

ބއިވެރި
ބރާތުގައި ަ
ބއިވެރިވާން ހުށަހަޅާ ސްކޫލުތަކަށް މު ާ
ބރާތުގައި ަ
މަދްރަސާތަކަށެވެ .ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު މު ާ
ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
2/4

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
SWIM/202KIDS 2/FESTIVAL/001

-

Ref:

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

ރިލޭ އިވެންޓްތައް
-

ބއިވެރި
ބއިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ .ރިލޭ ޓީމެއްގައި ަ
ބއިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް ރިލޭ ޓީމު ަ
ފެސްޓިވަލްގައި ަ
ކުރެވޭނީ  4ދަރިވަރުންނެވެ .މީގެއިތުރުން  2ރިޒާވަރުން ހިމެނިދާނެއެވެ .މިހެންވުމުން ކޮންމެ ރިލޭ އިވެންޓެއްގައި

ބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
 6ދަރިވަރުން ަ

ފެސްޓިވަލްގައި

-

ރިލޭ

އިވެންޓެއް

ބއްވޭނީ
ޭ

ޢުމުރުފުރާއަކުން

ކެޓަގަރީއެއްގައި

މަދުވެގެން

ބއިވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.
ަ

3

ސްކޫލު

ބދަލްކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ބ ހީޓްތަކުގައި އަދި ފައިނަލްގައިވެސް ަ
ބވެރިކުރާ ރިލޭޓީމުގެ ތަރުތީ ު
ފެސްޓިވަލްގައި ަ

-

ބރާތުގައި ރިލޭ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި  6ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.
ބދަލުކުރެވޭނީ މު ާ
ަ
-

ބލަށް ހުށަހަޅަން
ބ ރިލޭ ފެށުމުގެ  30މިނެޓް ކުރިން ރިޕޯޓިންގ ޓޭ ަ
ރިލޭއިވެންޓުގައި ފެތުންތެރިން ފަތާގޮތުގެ ތަރުތީ ު
ބ މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ލިސްޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އިވެންޓުގައި
ވާނެއެވެ .ރިލޭގައި ދަރިވަރުން ފަތާނެ ތަރުތީ ު
ބންނެވެ.
ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީ ު

 -7ދަރިވަރުންގެ އިނާމް
•

ބއިވެރިވެ ރޭސް ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދެވޭނެއެވެ.
ފެސްޓިވަލްގައި ަ

 -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
ބޔާންކޮށްފައިވާ
ބރާތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤަވާޢިދުގައި ަ
ފެސްޓިވަލް ހިނގަމުންދާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މު ާ
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

 -10ފުރަތަމަ އެހީ
-
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ފެސްޓިވަލް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ސްކޫލުތަކުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

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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 -11ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން
ބނީ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ސްވިމިންގ ކޮމިޓީން
ފެސްޓިވަލްގައި ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތި ޭ
ބއެކެވެ .މިމީހުންނަށް ތަމްރީނުދީ ހަދާނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.
ޢައްޔަންކުރާ ަ

 -12ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު
•

އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓް
o

•

 1ވަނައިން  8ވަނަ އަށް
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5

ރިލޭ އިވެންޓް
o

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

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރެފަރ ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި،
އިންޓަރ ސްކޫލް ޤަވައިދުގައި ަ

-

އިންތިޒާމާއި އިދާރީކަންތައްތައް ނިންމާނި އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.

-

ޓެކްނިކަލް ކަންތައް ނިންމާނީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީންނެވެ.

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives| reg no.:141-NSA/CERT/2017/7
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