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Ref: SWIM/2022/KIDS FESTIVAL/03 

 

National Football Stadium, Shabnam Magu, Malé (20102), Republic of Maldives | reg no.: 141-NSA/CERT/2017/7 1/7 
tel: +960 3323429, fax: +960 3314206, email: info@swimming.org.mv, website: www.swimming.org.mv  

 2022 - 3 ނެޝަނަލް ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް
 

 ފެސްޓިވަލްގެ ޤަވާއިދާއި މަޢުލޫމާތު
 

 ،މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ތަޢާރަފް .1

ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ، 3ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްކިޑްސް ނެޝަނަލް ބާއްވާ 

 ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.

    

 ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައެވެ.ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ  )ހ( ފެސްޓިވަލް ބާއްވާ ތަނާ ތާރީޚް .2

ން  10 ނޮވެންބަރު 2022 ކުރިޔަށްދާނީ ގެ އިވެންޓުތައްފެސްޓިވަލް )ށ(  

 އަށެވެ. 12

    

ނުވަތަ  އަމާޒުކުރާ ޢުމުރުފުރާ .3

 ގުރޫޕް

 އުފަންވެފައިވާ ކުދިން. ގައި 2016އަދި  A: 2015ކިޑްސް  -1 )ހ(

 އުފަންވެފައިވާ ކުދިން. ގައި 2014އަދި  B: 2013ކިޑްސް  -2

 އުފަންވެފައިވާ ކުދިން. ގައި 2012އަދި  C: 2011ކިޑްސް  -3

4- EAD: ްައި ކެޓަގަރީގ އެލީޓް އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒ

ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު  2016ވަނަ އަހަރާ  2011 ކުދިންނަކީބައިވެރިވާ 

 ވާ ކުދިންނަށްވުން.އުފަންވެފައި

އަންހެން އަދި ފިރިހެން  ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެވޭ ގުރޫޕްތަކުގައި )ށ(  

 ކުދިންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

އެކުއްޖަކު ފަތަން ޢުމުރު ހަމަވާ ގުރޫޕް ނޫން އެހެން ގުރޫޕެއްގައި  )ނ(  

 ނުފެތޭނެއެވެ. ކުއްޖަކަށްއެއްވެސް 

ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވާ  އެލީޓް އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒް EAD )ރ(  

މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކުދިން ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާނަމަ، 

ކޮމިޓީއިން ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އިން 

 އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ކުއްޖެއްކަންދޫކޮށްފައިވާ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީލިޔުމެއްގެ 

ަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު އެފަދަ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިކުރ ކޮޕީ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެސޯސިއޭޝަނަށް 
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 ބައިވެރިވާކެޓަގަރީގައި  އެލީޓް އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒް EAD )ބ(  

އެހެން މީހެއްގެ އެހީއާނުލައި އަމިއްލައަށް ފަތައި އިވެންޓް  ކުދިންނަނީ

މިއާ . ވާންވާނެއެވެކުދިންނަށް ފުރިހަމަކުރެވޭފަދަ ތަމްރީނުލިބިފައިހުރި 

ޚިލާފަށް ހިނގާފައި ނުވަތަ ކިކްބޯޑުފަދަ ވަޞީލަތެއްގެ އެހީގައި 

ނޫންނަމަ އެހެން މީހެއްގެ އެހީގައި އިވެންޓް ފުރިހަމަކުރަން ފުރުޞަތު 

 .ނުދެވޭނެއެވެ

    

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

 މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.

ފެސްޓިވަލްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ ފެސްޓިވަލްގެ  )ށ(  

 އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.

    

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

 މީގެ އިތުރުން،ގޮތުގައެވެ.  އްގެެބައިވެރިވާ ފެސްޓިވަލކުދިން 

ވިސާ އޮވެެގެން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ޕާމިޓްރާއްޖޭގައި ވޯކް

ދަރިންނަށްވެސް މިފެސްޓިވަލްގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި 

 ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ބާއްވާނީ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން ފެސްޓިވަލްގައި ޓީމުތަކުގެބައި  )ށ(  

 މަދުވެގެން ކެޓަގަރީއެއްގެ އެ ގުރޫޕެއްގައި،ގައި ހުޅުވާލާ މުއްދަތު

ޓީމުން ބައިވެރި ވާނަމައެވެ. )ކެޓަގަރީ މާނަކޮށްފައިވަނީ  03 ގުރޫޕަކުން

އަދި ގުރޫޕް  ކެޓަގަރީގެ ގޮތުގައެވެ. 2އަންހެން، ފިރިހެން ވަކި 

މާނަކޮށްފައި އެވަނީ ކިޑްސް އޭ، ކިޑްސް ބީ އަދި ކިޑްސް ސީ ވަކި 

( މިޢަދަދަށް ޓީމުތަކުން ބައިވެރިނުވާނަމަ ެ.ގުރޫޕުތަކުގެ ގޮތުގައެވ

ޓީމުތަކުގެ ބައި ނުބާއްވާނެއެވެ. އަދި ފެސްޓިވަލްގައި އެގުރޫޕެއްގައި 

އޯޕަން ކެޓަގަރީގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން 

ކުދިން  3މަދުވެގެން  ގުރޫޕަކުންހުޅުވާލާ މުއްދަތުގައި ކެޓަގަރީއަކުން 

 އިވާނަމައެވެ.ބައިވެރިވެފަ

ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިވިޑުއަލް އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ އެއިވެންޓެއްގައި  (ނ)  

ބައިވެރިވެފައިވާ  އެ ގުރޫޕެއްގައިކުދިން  3އެކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން 
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 ގުރޫޕަކުންއެއް ، ނަމައެވެ. މިގޮތުން އެއް އިވެންޓެއްގައި އެކެޓަގަރީގައި

އެއިވެންޓް ބާއްވާނެއެވެ.  ކުރިޔަސްކުދިން ބައިވެރި 3އެއް ޓީމަކުން 

 ނެއެވެ.ވަނަ ހޮވުމަށް ގުނާ އަދި އެއިވެންޓުގެ ޕޮއިންޓް ޓީމު

އަންހެން މިކްސް ރިލޭ ފިޔަވައި އެހެން އިވެންޓްތަކުގައި ފެސްޓިވަލްގައި  (ރ)  

ރިލޭގައި ް ކުދިން ވާދަކުރާނީ ވަކިންނެވެ. މިކްސް ކުދިންނާ ފިރިހެނ

 ވާދަކުރާނީ ދެޖިންސް ހަމަހަމަވާގޮތަށެވެ.

ފެސްޓިވަލްގެ އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށްދާނީ ހަމައެކަނި  (ބ)  

 ފައިނަލް ބާއްވާ އުޞޫލުންނެވެ.

 08 ގުރޫޕެއްގައިނަމަވެސް ރިލޭ އިވެންޓްތަކުގައި ކެޓަގަރީއަކުން  (ޅ)  

ޓީމަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް ބައިވެރިވާނަމަ ހީޓް ބާއްވައި ފައިނަލް 

 ބާއްވާނީއެވެ.

ޓީމު  ިފެސްޓިވަލްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާމ (ކ)  

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮތުގައި މާނަކޮށްފައި އެވަނީ 

ހޭ ކޮމިޝަނަރ އަށް ހުށަހަޅަންޖެދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ސްޕޯޓްސް 

ކުލަބް، ޖަމިއްޔާ،  ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައި ޤަވަޢިދުން ހިންގަމުންދާ

 ަށެވެ.ޖަމާޢަތް، އެކަޑެމީ އ

ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް  )އ(  

ޓީމުލިސްޓާ ފޯމާއެކު ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން 

ވާނެއެވެ. މިލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ ޓީމުތަކަށް ފެސްޓިވަލްގައި ތީމުގެ 

 ނަމުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަން ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ )ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ  -1   

 (ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފާ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް )ލޯގޯގެ ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ  -2   

 (ސްޕޯޓްސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފާ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް )މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޮޕީ  -3   

 (ސްޕޯޓްސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފާ

އަހަރީ )ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ   2021 -4   

ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ 
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ކުރިފަހުން އަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ( ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފާ

 .ހަމަނުވާނަމަ މިރިޕޯޓް ހުށަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ

    

ފެސްޓިވަލްގައި އޮންނާނެ  .6

 އިވެންޓްތައް

 ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގައި އޮންނާނީ ތިރީގައިވާ އިވެންޓްތަކެވެ.

 EAD Kids C Kids B Kids A 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 
   4 10 9 8 Total Events 

(With Relay) 

ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި  ޓީމަކުންގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފެސްޓިވަލް )ހ(  

 ކުދިންނެވެ. 6ބައިވެރިކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 

ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ  ކުއްޖަކަށްކޮންމެ ޓީމުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވާ  )ށ(  

  އިވެންޓްގައެވެ. 4ރިލޭ އިވެންޓް ނުހިމަނައި އިންޑިވިޑުއަލް 

އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ގިނަވެގެން  )ނ(  

 އިވެންޓުގައެވެ. 5ބައިވެރިވެވެނީ 

    

އެކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން  ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ )ހ( ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުން .7

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް
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މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް 

 ޓީމުތަކަށާ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނަށެވެ.ހުށަހަޅާ 

އެއްވެސް ައިވެރިވާން ހުށަހަޅާ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު މުބާރާތުގައި ބ

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ފަރާތަކަށް

ޢުމުރު  ކުއްޖެއްގެބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ  ޓީމުތަކާ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި )ށ(  

އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ )އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، އައިޑެންޓިޓީ 

 ( ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް

    

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

 ކުދިންނެވެ. 4ކުރެވޭނެއެވެ. ރިލޭ ޓީމެއްގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ 

ރިޒާވަރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. މިހެންވުމުން  2 ޓީމުގައި މީގެއިތުރުން

ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ކުދިން 6ކޮންމެ ރިލޭ އިވެންޓެއްގައި 

 އޮންނާނެއެވެ.

 ގުރޫޕެއްގައިފެސްޓިވަލްގައި ރިލޭ އިވެންޓެއް ބޭއްވޭނީ ޢުމުރުފުރާއަކުން  )ށ(  

 ބައިވެރިވެއްޖެނަމައެވެ. ޓީމު 3މަދުވެގެން 

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 

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.

ރިލޭ  ކެޓަގަރީގައި އެލީޓް އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒް EAD )ޅ(  

 އިވެންޓެއް ނޯންނާނެއެވެ.
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ކުދިންނަށް ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ  ރޭސްފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެ    އިނާމުދަރިވަރުންގެ  .9

 ދެވޭނެއެވެ. މެޑެލިއާއި ސެޓްފިކެޓް

    

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

 އަދި )އަންހެން( )ފިރިހެން( ޓީމުވަނަ  1،2،3 ކިޑްސް ބީ. )ށ(  

 އަދި )އަންހެން( )ފިރިހެން( ޓީމުވަނަ  1،2،3 ކިޑްސް ސީ. )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 

   

ުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމެއް ގުޅޭގޮތުން މިގަވާޢިދ ފެސްޓިވަލް އާއި ދިމާވުންޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް  .14

 ދިމާވެއްޖެނަމަ:

 އިންތިޒާމާއި އިދާރީކަންތައްތައް ނިންމާނި އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. )ހ(  

 ޓެކްނިކަލް ކަންތައް ނިންމާނީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީންނެވެ. )ށ(  
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ބައިވެރިވާ ފޯމު ފެސްޓިވަލްގައި  15

 ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި

ޓީމުތަކާ އޯޕަން ނެޝަނަލް ކިޑްސް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ  

ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް  ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވާ ކުދިން

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ފޯމުގެ އިތުރުން، ފުރަންޖެހޭ ހުރިހާ 

 2022ނޮވެންބަރު  7އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ: 

 އެވެ. 14:00ދުވަހު  ވާ ހޯމަ

 
ވަނަ  2ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. މިޤަވާޢިދަށް  25ވަނައަހަރު އޮކްޓޫބަރުމަހު  2021ނޯޓް: މިޤަވަޢިދަކީ 

އުނިއިތުރު ނުވަތަ އިޞްލާޙަކީ  ވަނަދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ގެނެސްފައިވާ 27އޮކްޓޫބަރު  2022ގެނެސްފައިވަނީ އިސްލާހް 
 މިޤަވަޢިދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ިހމަނައި އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.


