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Ref:

top partner:

ދ
ޤވައި ު
ނގާ ަ
ރތަމަ މުބާރާތް ހި ް
ކއަތުލޯން ފު ަ
ޤައުމީ އަ ު
ފ
ތަޢާރު ު

.1

ރާވާ ހިންގާ

.2

ޤއުމީ އަކުއަތުލޯން
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1ވަނަ ަ
މިގަވާއިދުގެ

މަޤްޞަދަކީ،

މުބާރާތް،

މބާރާތް  2018ގެ ހިންގާ ގަވާއިދެވެ.
ު
ރޫޙާ

ކުޅިވަރުގެ

އެއްގޮތަށް،

ހަމަހަމަކަމާއި،

partners:

ވާދަވެރިކަމާއެކު ހިންގައި ނިންމުމަށް މަގުފަހި ކުރުމެވެ.

ފަރާތް

މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ .މީގެ
ވނީ ،ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން
ފަހުން މިގަވާއިދުގައި 'އޯގަނައިޒަރ' ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ.

މާނަކުރުން

.3

ތ
މުބާރާ ް

.4

ނނިވި
ވ ހާ ހިނދަކު ،އަން ަ
އނު ާ
މިގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
އމިވާ މާނައެވެ.
ވނީ ތިރީގަ ި
ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި ާ
(ހ)

ވނަ ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން
އވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަ 1
ބނެފައި ެ
"މުބާރާތް" ކަމަށް ު
މުބާރާތް

2018

އަށެވެ.

މުބާރާތާބެހޭ

އިތުރު

ތއް
ލ ަ
ތަފްޞީ ު

މިގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ށ)

"ރޭސް ޑިރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިމުބާރާތުގެ އެންމެހައި ކަމެއް ރާވާ
ހިންގުމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކަނޑައަޅާ މީހާއަށެވެ.

(ނ)

ނތިޒާމް
ރތުގެ ރެފްރީންނާއި ،އި ް
ނފައި އެވަނީ ،މުބާ ާ
"ރޭސް އޮފިޝަލް" ކަމަށް ބު ެ
މށް ރޭސް ޑިރެކްޓަރަށް
ރތް ރާވާ ހިންގު ަ
ތން ،މުބާ ާ
މނޭ ގޮ ު
ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ހި ެ
އެހީތެރިވުމަށް އޭނާ ކަނޑައަޅައި ،ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ޓގަރީއަކަށެވެ .އެހަތަރު ކެޓަގަރީ ބެހިގެންވަނީ ތަފާތު 3
ހފައިވަނީ ހަ ކެ ަ
މުބާރާތް ބެ ި
ދިގުމިނަށެވެ .ރޭސް އޮންނާނީ މާލެ އަތޮޅު ދިއްފުށީ ފަޅުގައެވެ .ރޭސް ބާއްވާނެ ތަނާއި
ވަގުތު ،ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިޢުލާންކުރާނެއެވެ.
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Ref:

.5

www.swimming.org.mv

(ހ)

މަޤާމުތައް

ނ
ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ދިވެހި ފިރިހެން އަދި އަންހެ ް

top partner:

ލން ޗެމްޕިއަން  "2018އެވެ.
އެތުލީޓުންނަކީ "ޤައުމީ އަކުއަތު ޯ
(ށ)

ދވެހި އަދި ފިރިހެން
ނޝިޕް ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ި
ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ޗެމްޕިއަ ް
ކުދިންނަކީ

"ޤައުމީ

ޖޫނިއަރ

އަކުއަތުލޯން

ޗެމްޕިއަން

"2018

ކަމުގައި

partners:

ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
(ނ)

ކިޑްސް އަކުއަތުލޯން

ވނަ އަދި
ކޓަގަރީއެއްގެ  1ވަނަަ 2 ،
ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ެ

ލން
ނމު ދެވޭނެއެވެ .ކިޑްސް އަކުއަތު ޯ
އ ާ
ވނަތަކަށް ި
 3ވަނަ ހޮވައި ،އެ ަ

އަކީ ޢުމުރުން

 10އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އިވެންޓެކެވެ.
(ރ)

ކެޓަގަރީ

ދިގުމިން

.1

ނޭޝަނަލް

 2.5ކިލޯމީޓަރު ދުވުން –  1ކިލޯމީޓަރު ފެތުން – 2.5

ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ކިލޯމީޓަރު ދުވުން

.2

ޓީމް އިވެންޓް

 2.5ކިލޯމީޓަރު ދުވުން –  1ކިލޯމީޓަރު ފެތުން – 2.5

.3

ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް

ކިލޯމީޓަރު ދުވުން
ޗެމްޕިއަންޝިޕް

 1.5ކިލޯމީޓަރު ދުވުން –  750މީޓަރު ފެތުން – 1.5
ކިލޯމީޓަރު ދުވުން
 1.5ކިލޯމީޓަރު ދުވުން –  750މީޓަރު ފެތުން – 1.5

.4

ޖޫނިއަރ ޓީމް އިވެންޓް

.5

ފެމިލީ ރިލޭ

.6

ކިޑްސް އަކުއަތުލޯން

(ބ)

ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް :މިކެޓަގަރީ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޢުމުރުން  14އަހަރުން

ކިލޯމީޓަރު ދުވުން
 2.5ކިލޯމީޓަރު ދުވުން –  1ކިލޯމީޓަރު ފެތުން – 2.5
ކިލޯމީޓަރު ދުވުން
 200މީޓަރު ފެތުން –  500މީޓަރު ދުވުން

ނށެވެ .އަދި މިކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ  2.5ކިލޯމީޓަރު
މަތީގެ އެލީޓް އެތުލީޓުން ަ
ދުވުމާއި 1 ،ކިލޯމީޓަރު ފެތުމާއި  2.5ކިލޯމީޓަރު ދުވުމެވެ .އެތުލީޓުން މިރޭސް
އއްވެސް މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތިއެވެ.
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނީ އިތުރު ެ

މި ރޭސް

ޓކީ 'މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އަކުއަތުލޯން
ފުރަތަމަ ނިންމާ ދިވެހި އެތުލީ ަ

ޗެމްޕިއަން

( '2018އަންހެން  /ފިރިހެން) ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
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(ޅ)

ޖނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް :މިކެޓެގަރީ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޢުމުރުން 14
ނޭޝަނަލް ޫ

top partner:

ނށެވެ.
އންހެން ކުދިން ަ
އަހަރުން ދަށުގެ ،އަދި  10އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެން އަދި ަ
އަދި މިކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ  1.5ކިލޯމީޓަރު ދުވުމާއި 750 ،މީޓަރު ފެތުމާއި 1.5
ނ މިރޭސް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނީ އިތުރު އެއްވެސް
ޓ ް
ކިލޯމީޓަރު ދުވުމެވެ .އެތުލީ ު
މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތިއެވެ .މި ރޭހުން މޮޅުވާ ކުއްޖަކީ' ،މޯލްޑިވްސް ޖޫނިއަރ
ނޭޝަނަލް އަކުއަތުލޯން

partners:

ޗެމްޕިއަން ( '2018އަންހެން  /ފިރިހެން) ކަމުގައި

ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
(ކ)

ޓީމް އިވެންޓު :ޓީމު އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2ނުވަތަ  3މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް
ވނީ  3ބަޔަކަށެވެ.
ވންޓު ބެހިފައި ަ
ހިމެނޭ ޓީމު ތަކަށެވެ .ޓީމު އި ެ
 .1ޓީމު އިވެންޓް – ( 14އަހަރުން މަތި – އަންހެން/ފިރިހެން) :މިކެޓަގަރީގައި
ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އެތުލީޓަކީ  14އަހަރުން މަތީގެ އެތުލީޓަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

އަދި

ޓީމެއްގައި

ހިމެނޭނީ

ކޮންމެވެސް

އެއް

ޖިންސެއްގެ

އެތުލީޓުންނެވެ.
 .2ޓީމު އިވެންޓް – ( 14އަހަރުން ދަށް – އަންހެން/ފިރިހެން) :މިކެޓަގަރީގައި
ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އެތުލީޓަކީ  14އަހަރުން ދަށުގެ އެތުލީޓަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

އަދި

ޓީމެއްގައި

ހިމެނޭނީ

ކޮންމެވެސް

އެއް

ޖިންސެއްގެ

އެތުލީޓުންނެވެ.
 .3ފެމިލީ ރިލޭ :މިއިވެންޓުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޢާއިލީ
ގުޅުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މިބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޢުމުރުން  10އަހަރުން
މަތީގެ އެތުލީޓުންނަށެވެ .މިކެޓަގަރީގައި ،ދެޖިންސުގެ އެތުލީޓުންނަށްވެސް އެއް
ޓީމެއްގައި ވާދަ ކުރެވިދާނެއެވެ.

(އ)

ކިޑްސް އަކުއަތުލޯން  :މި ކެޓެގަރީ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޢުމުރުން  10އަހަރުން ދަށުގެ
މ
ވންޓެކެވެ .މިކެޓަގަރީގައި ރޭސް ނިންމާ ކޮން ެ
ފން އި ެ
ަ
ކުދިންނަށެވެ .މިއީ
ބައިވެރިޔަކަށް ފިނިޝަރ މެޑަލެއް ދެވޭނެއެވެ.

(ވ)

އެއްވެސް ކެޓެގަރީއެއްގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު  3އަށްވުރެ މަދުވާނަމަ ،އެ
ކެޓެގަރީގެ އިވެންޓު ކެންސަލް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ވަނަ ނުހޮވުމުގެ އިޚްތިޔާރު،
ގންވެއެވެ.
އޯގަނައިޒަރުންނަށް ލިބި ެ

)(3/11

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

h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

1NAC - Rules

www.swimming.org.mv

Ref:

top partner:

(މ)

އެއްވެސް އެތުލީޓަކު އެއް ކެޓަގަރީއަށްވުރެ ގިނަ ކެޓެގަރީތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވީ ނަމަވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ އެއް ކެޓެގަރީގައެވެ.

އެތުލީޓުން ޢަމަލު .6

partners:

އެތުލީޓުން:

ކުރަންޖެހޭ ގޮތް
(ހ)

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން؛

(ށ)

ލމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވެ ޒިންމާ ނެގުން؛
އެތުލީޓުއި އެހެން މީހުންގެ ސަ ާ

(ނ)

މި މާއްދާއާއި އިތުރު ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި ،ރޭހާ ގުޅޭ
ގޮތުން ރޭސް ޑައިރެކްޓަރު ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި އިރުޝާދުތައް ދަނެ އެއަށް
ޢަމަލުކުރުން؛

(ރ)

ރޭސް އޮފިޝަލުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވުން؛

(ބ)

ނން ނުކުރުން؛
ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭ ު

(ޅ)

ގން؛
ރޭހުން ވަކިވާނަމަ ،އެކަން ރޭސް އޮފިޝަލަށް ވަގުތުން އެން ު

(ކ)

ގ
މނުވީ ،އެހެން ފަރާތްތަކު ެ
ކރާ ގޮތެއް މަތިން ެ
މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައި ހުއްދަ ު
އެހީތެރިކަމާއި ނުލައި ރޭހުގައި ވާދަކުރުން؛

(އ)

ރޭސް ހިނގުމުގެ ތެރޭގައި ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް
ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ކުނި ނޭޅުން؛

(ވ)

އެއްވެސް

އިތުރު

އުޅަނދެއް

ނުވަތަ

އާލާތެއް

ކށްގެން
ބޭނުން ޮ

ނ-ފެއަރ
'އަ ް

ވތަ ހޯދުމަށް ނޫޅުން؛
އެޑްވާންޓޭޖް' އެއް ނުހޯދުން ނު ަ

)(4/11

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

h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

1NAC - Rules

www.swimming.org.mv

Ref:

(މ)

އެތުލީޓު ރޭސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނީ ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުންނެވެ .އަދި އެ

top partner:

ނމާއެކެވެ .ރޭސް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް ބަލާނީ ،ރޭހުގައި
މަގު ދެނެގަތުމަކީ އެތުލީޓުގެ ޒި ް
ރހަމަ
ހިމެނޭ ތިން ބައިވެސް ފު ި

ކުރުމުންނެވެ .އެއިން

އެއްވެސް ބައެއްގައި

ފތަންޖެހޭ ދިގުމިން ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ އެތުލީޓުކު
ދުވަންޖެހޭ ،ނުވަތަ ަ
partners:

ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.
(ފ)

ވ މިންގަނޑަށް ފެތޭ
ވނީ އެކަށީގެން ާ
ރޭސް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ،އެތުލީޓު ހުންނަން ާ
ފއެވެ .އެފަދައިން ހަށިގަނޑު ނިވާ ނުކޮށް ތިބޭ
ގޮތަށް ހަށިގަނޑު ނިވާކުރެވި ަ
ނއެވެ.
އެތުލީޓުން ޑިސްކޮލިފައިކުރެވިދާ ެ

ފެތުމުގެ ބައިގައި

.7

ނ
އެތުލީޓު ް

ޢަމަލު
ބަހައްޓަންޖެހޭ
ގޮތް
(ހ)

ސްވިމް ގޮގްލް ނުވަތަ ފޭސް މާސްކް އެޅުމަކީ ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .އަދި މަނައެއްވެސް
ނޫނެވެ.

(ށ)

ސްނޯކެލްސް ،ފިންސު ،އަންގި ،ޕެޑަލްސް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ފްލޯޓިންގ
ޑިވައިސްއެއް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ނ)

ށ ޚާއްސަ ޕެޑްލަރސް އަދި އެސްކޯޓުން ގެންދިއުމަކީ ހުއްދަ
ޓންނަ ް
ވަކި ވަކި އެތުލީ ު
ކަމެއް ނޫނެވެ.

(ރ)

ފެތުމުގެ ތެރޭގައި ،އަމިއްލައަށް ކުރާ ފެތުމުގެ ޙަރަކާތެއް ފިޔަވައި ،އެހެން އެއްވެސް
އެހީއެއް

ބޭނުންކޮށްގެން

ކުރިއަށް

ޙަރަކާތެއް

ކޮށްފިނަމަ،އެ

އެތުލީޓަކު

ރއަށް ދިއުމަށް ބޭނުން
ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ .ކާޔަކްސް އާއި ބޯޓުގެ އެހީ ،ރޭހުގައި ކު ި
ނ
ނުކުރާހާ ހިނދަކު ހުއްދައެވެ .ސިއްޙީ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެތުލީޓަކު މޫދު ް
ނެގުމަށް ރޭސް އޮފިޝަލަށް ނުވަތަ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ގންވެއެވެ.
އެފަދައިން އަމަލުކުރުމުގެ ބާރު އެފަރާތްތަކަށް ލިބި ެ
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(ބ)

ރޭހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަތާ ކޯރސް ދެނެގަތުމާއި އެއާ އެއްގޮތަށް ފަތަމުން ދިއުމަކީ

top partner:

އެތުލީޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯހުގެ ބޭރުން ފަތާ އެއްވެސް އެތުލީޓަކަށް
ނގެނެވޭނެއެވެ.
އެ ސަބަބާހުރެ ،ރޭހުގެ ގަޑިއާއި ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ު
(ޅ)

ހއްދައެއް ނޫނެވެ.
ހެޑްސެޓްސް ނުވަތަ ހެޑްފޯންސް ރޭހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން ު

(ކ)

ރޭސް ޑިރެކްޓަރުގެ ހުއްދަ ކުރިން ހޯދުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ފޯނު

partners:

ކމެކެވެ.
އަދި ޓޫ-ވޭ ރޭޑިއޯ ފަދަ މުވާސަލާތީ އާލާތެއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ަ
(އ)

ރޭހުގެ ތެރޭގައާއި ،ރޭހާ ގުޅޭ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ،ޢާންމު ތަނެއްގައި އެއްވެސް
މީހެއްގެ އޮރިޔާން ހާމަވާގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

(ވ)

ފިރިހެން އެތުލީޓުން ލާންޖެހޭނީ ،މަދުވެގެން ،ފަލަ މަސްގަނޑުގެ  1/3ފޮރުވޭ ވަރުގެ
ނ ކޮނޑާއި ،އަތާއި
ތލީޓުން ލާންވާ ީ
ސްވިމިންގ ޓްރަންކްސްއެވެ .އަންހެން އެ ު
ފަލަމަސްގަނޑު ނުފެންނަ ސްވިމްސޫޓެކެވެ.

ދުވުމުގެ ބައިގައި
ޢަމަލު

.8

އ
ދުވުމުގެ ބައިގައި އެތުލީޓުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދީ ،އެގޮތަށް ޢަމަލުތަ ް
ވނެއެވެ.
ބަހައްޓަން ާ

ބަހައްޓަންޖެހޭ
ގޮތް
(ހ)

ދުވުމުގައި

ބައިގައި،

ދުވެފައި،

ހިނގާފައި

ވތަ
ނު ަ

ފއިވެސް
ފިރުކި ަ

ކުރިއަށް

ދެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ތށް ދިއުމަކީ އެތުލީޓުގެ
ރޭހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯރސް ދެނެގަތުމާއި އެއާ އެއްގޮ ަ
ޒިންމާއެކެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯހުގެ ބޭރުން ދާ

އެއްވެސް

އެތުލީޓަކަށް އެ

ނވޭނެއެވެ.
ތޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެ ެ
ސަބަބާހުރެ ،ރޭހުގެ ގަޑިއާއި ނަ ީ
(ނ)

ހން ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ރސް އޮފިޝަލުން ،ނުވަތަ ފުލު ު
ބހޭ ގޮތުން ޭ
މަގު ބެލެހެއްޓުމާ ެ
ރހަމައަށް އިޙްތިރާމް
ޒިންމާދާރު އިދާރާއަކުން އަންގާ އެންގުމަށް އެތުލީޓުން ފު ި
ތން ދިނުމުގެ ގޮތުން
ހއްޓާ އޮފިޝަލަކު ،ޓްރެފިކަށް ަ
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މަގު ބަލަ ަ
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Ref:

ނުވަތަ ރޭހުގެ ބައިވެރިންގެ ފަސޭހައަކަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށް،
ދުވުމުގެ

ސްޕީޑު

މަޑުކުރުމަށް

ނުވަތަ

ހުއްޓުމަށް

ގއިފިނަމަ،
އަން ަ

top partner:

ވަގުތުން

ހުއްޓެންވާނެއެވެ.
(ރ)

އ
ގން ދުވުމުގެ ބައިގަ ި
ނނޭހެން ހެދުން ލައި ެ
ދހަށި ފެން ާ
ޓީޝާރޓެއް ނުލައި ،ނުވަތަ މެ ު

partners:

ޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.
(ބ)

ނންކުރާ ފެން ފުޅިއާއި ،ޖެލް ހުސްކުރި ކަރުދާސްކޮޅުފަދަ،
ރޭހުގައި އެތުލީޓުން ބޭ ު
ކުނިބުނި ،އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ފިޔަވައި ،އެހެން ތަނަކަށް
އެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

(ޅ)

ގއިމެ ،ރޭސް ބިބު،
ޙރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ވަގުތެއް ަ
ލޓު ަ
ދުވުމުގެ ބައިގައި އެތު ީ
ނންވާނެއެވެ.
ހން ހުން ަ
ނ ެ
ގއިގައި ،ކުރިމައްޗަށް ފެންނާ ޭ
އެތުލީޓުގެ ހެދުމުގައި ނުވަތަ ަ
ތ
ރޭސް ބިބު ،އެތުލީޓުގެ ހަށިގަނޑުން ނުފެންނަ ގޮތަށް ފަތްޖަހާފައި ،ނުވަ ަ
ލ ގެނެސް ހެދުމަކީ،
ގެއްލުވާލާފައި ،ނުވަތަ ކަފާލާފައި ،ނުވަތަ ރޭސް ބިބަށް ބަދަ ު
ލޓު
ޓކު ،އަދި އެއެތު ީ
ތލީ ަ
އ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެއެ ު
މަނާ ކަމެކެވެ .އެފަދަ ޙާލަތެ ް
ހިމެނޭ ޓީމެއް ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރޭސް ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ކ)

ހއްދައެއް ނޫނެވެ.
ހެޑްސެޓްސް ނުވަތަ ހެޑްފޯންސް ރޭހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން ު

(އ)

ރޭސް ޑިރެކްޓަރުގެ ހުއްދަ ކުރިން ހޯދުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ފޯނު
ކމެކެވެ.
އަދި ޓޫ-ވޭ ރޭޑިއޯ ފަދަ މުވާސަލާތީ އާލާތެއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ަ

ޓްރާންސިޝަން
ގައި ޢަމަލު
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ރޭހުގައި ބައިވެރިން ޓްރާންސިޝަން އޭރިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް
ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

ތ
ބަހައްޓާނެ ގޮ ް
(ހ)

ވ ހުރިހާ
ށ ބޭނުން ާ
ނން ކުރުމަ ް
ލޓަކު ރޭހުގައި ބޭ ު
އތު ީ
ކޮންމެ އެތުލީޓަކުވެސް ،އެ ެ
ސާމާނެއް ބަހައްޓަންވާނީ ،އެއެތުލީޓަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ 'ޓްރާންސިޝަން
ބޮކްސް' ގައި ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައެވެ.
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(ށ)

ޓްރާންސިޝަން ބޮކްސްގައި އުޅޭއިރު ،އެއެތުލީޓެއްގެ ސާމާނު ފިޔަވައި ،އެހެން
އެއްވެސް

ސާމާނެއްގައި

އެތުލީޓެއްގެ

އަތްލައި،

ބޭނުންކޮށް

ކުޅެ،

top partner:

ނ
ހަދައިގެ ް

ނުވާނެއެވެ.
(ނ)

އެއްވެސް އެތުލީޓަކު ،އެހެން އެތުލީޓަކަށް ހުރަސްއަޅައި ،ދަތިކޮށް ހަދައިގެން

partners:

ނުވާނެއެވެ.
(ރ)

ނސިޝަން ބޮކްސްގައި
ވ އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން ޓްރާ ް
ޓީމު އިވެންޓުތަކުގައި ބައިވެރި ާ
މަޑުކުރާ އެތުލީޓު ،އޭނާގެ ޓީމުގެ އަނެއް އެތުލީޓު ރޭސް ނިންމަންދެން (ނުވަތަ ރޭސް
ކސްއިން ނުކުމެގެން
ޑިރެކްޓަރު އެހެން ގޮތަކަށް އަންގަންދެން) ޓްރާންސިޝަން ބޮ ް
ނުވާނެއެވެ .ޓްރާންސިޝަން ބޮކްސްގައި ހުންނަންޖެހޭ

ތލީޓަކު،
އެ ު

އެބޮކްސުން

ހމެނޭ ޓީމު އެއްވެސް ރޭހުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމުގެ
ނުކުމެއްޖެނަމަ ،އެއެތުލީޓަކު ި
އިޚްތިޔާރު ރޭސް ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ބ)

ޓްރާންސިޝަން ބޮކްސް ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު ،އެއްވެސް މީހެއްގެ
އޮރިޔާން ހާމަވާގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ޢުމުރު ބަލާނެ
ގޮތާއި ކަޓް-އޮފް

.10

(ހ)

އ  2018ގައި އެތުލީޓުގެ
އެތުލީޓުންގެ ޢުމުރު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ 19 ،ޖުލަ ި
އުމުރެވެ .ރޭހުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  7އަހަރު ފުރިފައިވާ ކުދިންނަށެވެ.

ޓައިމް
ރޭހުގެ ކަޓް-އޮފް ޓައިމްއަކީ؛
އިވެންޓު

ދުވުން 1#

ފެތުން

ދުވުން 2#

ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

 30މިނިޓު

 45މިނިޓު

 30މިނިޓު

ޓ
ޓީމް އިވެން ް

 30މިނިޓު

 45މިނިޓު

 30މިނިޓު

ނލް  20މިނިޓު
ނެޝަ ަ

 30މިނުޓު

 20މިނިޓު

ޖޫނިއަރ
ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ޓީމް އިވެންޓް

 20މިނިޓު

 30މިނުޓު

 20މިނިޓު

ފެމިލީ ރިލޭ

 30މިނިޓު

 45މިނިޓު

 30މިނިޓު

 20މިނިޓު

 10މިނިޓު

ކިޑްސް އަކުއަތުލޯން
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ރޭސް ނިންމުން
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ރޭހުގެ

.12

www.swimming.org.mv

(ހ)

އެތުލީޓެއް ރޭސް ނިންމި ކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ އެތުލީޓުގެ ބަނޑު ،ނުވަތަ ބަނޑުގެ

top partner:

ބައެއް ،ރޭހުގެ ފިނިޝް ލައިނުގައި ހުރަހަށް ދަމާފައިވާ ރޮނގު ހުރަސް ކުރާ
ވަގުތުންނެވެ.
(ށ)

ގން
ގނަލް އިން ފެށި ެ
ރތަކަށްވާނީ ރޭސް ފެށުމުގެ ސި ް
ރޭހުގެ އެއްވަނައަށް އަންނަ ފަ ާ

partners:

އ ރޭސް ފުރިހަމަކުރި
އންމެ މަދު ވަގުތެއްގެ ތެރޭގަ ި
ނިންމުމާ ހަމައަށް އައުމަށް ެ
އެތުލީޓެވެ.
(ނ)

ކޮންމެ އެތުލީޓެއްގެ ރޭސް ނިންމި ފަހު ޕޮޒިޝަން ކަނޑައަޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ
ނިންމުން

މނީ
ނިން ާ

ރޭސް

ޑިރެކްޓަރެވެ.

މިނިންމުމަށް

ވާޞިލުވުމަށް،

ރޭސް

ޑިރެކްޓަރު ،ރޭސް އޮފިޝަލުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ލިބެން ހުރި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ރޭސް ޑިރެކްޓަރަށް އަންނަނިވި ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވެ؛

ޑިރެކްޓަރުގެ
އ
ބާރުތަ ް
(ހ)

ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން އައްޔަންކުރުން؛

(ށ)

މި ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކާއި މީގެ އިތުރުން އެތުލީޓުންނަށް ދެވޭ އިރުޝާދުތައް
ތަންފީޒުކުރުމާއި މާނަކުރުން؛

(ނ)

ތއް ބެލެހެއްޓުމާއި ރޭހުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން
އެތުލީޓުންގެ އުޅުމާއި އަމަލު ަ
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރާކަން ޔަގީންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކުރުން؛

(ރ)

މި އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިނުން؛

(ބ)

ގމުންދާއިރު އަދި ރޭސް ނިމުމަށް ފަހުގައިވެސް ރޭހާއި
ރޭހުގެ ކުރިންނާއި ،ރޭސް ހިނ ަ
ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުން؛
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Ref:

top partner:

(ޅ)

ރޭސް އޮފިޝަލުންގެ ޒިންމާތަށް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ޒިންމާތަށް ހަވާލުކުރުމާއި،
ތތަކަށް ޒިންމާ ބަދަލުކުރުން؛
އިރުޝާދު ދިނުމާއި އެހެން ފަރާ ް

(ކ)

މ ވަގުތެއްގައި ބަލައި
އ އެހެނިހެން އާލާތްތައް ކޮން ެ
އެތުލީޓުންގެ އިކުއިޕްމަންޓްތަކާ ި

partners:

ނނުކުރެވޭނެ ތަކެތި ކަނޑައަޅައި ފަހުގެ
ވތަ ބޭނު ް
ފާސްކުރުމާއި ،ހުއްދަނޫން ނު ަ
މން؛
ނިންމުން ނިން ު
ރެޖިސްޓްރޭޝަން .13

ރޭހުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފީ އަކީ އިންޑިވިޖުއަލް ބައިގައި ވާދަކުރުމަށް  150.00ރުފިޔާ އަދި

ފީ

ޓީމް ބައިގައި ވާދަކުރުމަށް  250.00ރުފިޔާ އެވެ.

ލިމިޓެޑް

.14

ސްޕޮޓްސް
މެޑިކަލް

ރޭސް އޯގަނަޒްކުރާ ފަރާތަށް ބެލެހެއްޓޭ މިންވަރަށް ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު
އެފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.15

(ހ)

އެޑްވައިޒަރީ

ޓއްގެ ސިއްޙީ ހާލަތާމެދު ޝައްކެއްވާނަމަ ،ރޭހުގައި
އެއްވެސް އެތުލީޓެއް އެ އެތުލީ ެ
ނވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ކުރިން ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ ފަރާތެއްގެ ލަފާ ހޯދަ ް

(ށ)

ވާޑާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިމުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ޕަރފޮރމަންސް އެންހާންސިންގ
ނންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ޑްރަގެއް ނުވަތަ ޓެކްނިކެއް ބޭ ު

(ނ)

ށ ހައިޑްރޭޓްވެފައެވެ.
ހންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް އަރާމުކޮ ް
ރޭސް އޮންނަ ދުވަހު އެތުލީޓު ު

(ރ)

ރޭސް ކުރިއަށްދަނިކޮށް އެއްވެސް އެތުލީޓަކަށް އޭނާގެ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް
ލއް ނުވަތަ މެޑިކަލް
ޤަބޫލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ރޭސް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ރޭސް އޮފިޝަ ެ
ދންވާނެއެވެ.
އޮފިޝަލެއްގެ އެހީ ވަގުތުން ހޯ ަ

އެހެނިހެން
އުސޫލުތައް

.16

ދލު ގެނައުމާއި،
ލތަކަށް ބަ ަ
ނލައި މި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫ ު
ކުރިން ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަކާ ު
ދ
އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު އޯގަނައިޒަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އާ އުސޫލު އެތުލީޓުންނަށް ފޯރުކޮށް ޭ
އވެ.
ނށް ލާޒިމްވާނެ ެ
ކރުން އެތުލީޓުން ަ
ހިސާބުން އެ އުޞޫލަށް އަމަލު ު

)(10/11

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

h
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

www.swimming.org.mv

Ref:

1NAC - Rules
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ީބައިނަލްއަޤްވާމ
،ިގަވައިދުތަކާއ
ްއެހެނިހެނ
partners:

،ީބަލާނ

ިގެންދިއުމުގައ

ާކަނޑައަޅައިފައިވ
ާކަނޑައަޅައިފައިވ

ްއިނ

ްކރިއަށ
ު
)ޫޔ.ީޓ.ި(އައ

ްއެސޯސިއޭޝަނުނ

،ާހިންގ

،ާރާވ

ާޖަމްޢިއްޔ
ސްވިމިންގ

ްމުބާރާތ

)(ހ

.17

ުގަވާއިދ

ްޓްރަޔަތުލޯނ
،ިމިގަވާއިދާއ

.ެކށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވ
ަ ަގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތ
ެ އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގ،ަމިގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމ

)(ށ

.ެ ރޭސް ޑިރެކްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވ،ުއިޚްތިޔާރ
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