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އަތޮޅު ލީގު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު
އެންޑޯޒް ކުރެވުނު ތާރީޙް  20 :ސެޕްޓެމްބަރ 2017

 .1މުބާރާތުގެ ތަޢާރަފް
1.1

މި މުބާރާތަކީ  2008ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިއެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވަމުން
ގެންދާނެ މުބާރާތެކެވެ .މިމުބާރާތުގެ ނަމަކީ އަތޮޅު ލީގު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެވެ .މިމުބާރާތް ކުޅެވޭނީ
އޯޕަން މެޗުތަކަކާއި އަދި ޓީމްއިވެންޓް މެޗުތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ .މިމުބާރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި
ރަށްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

 .2ޤަވާޢިދުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތައް
2.1

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މިޤަވާޢިދުގައި ޝާމިލްވާނެއެވެ.

 .3ރޭންކިން ޕޮއިންޓް ދިނުން
3.1

މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅުލީގަށް ޚާއްޞަ ރޭންކިންގ ޕޮއިންޓްސް ދެވޭ މުބާރާތެކެވެ .އަދި މިމުބާރާތުގެ
ރޭންކިންގް ޕޮއިންޓްސް އަކީ ޤައުމީ ރޭންކިންގްގައި ނުހިމެނި މުޅިންވަކިން ރޭންކްކުރެވޭ މުބާރާތެކެވެ.

 .4މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް
4.1

މުބާރާތުގައި ކުޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ހ .އޯޕަން ސިންގަލްސް (އަންހެން ،ފިރިހެން)
ށ .އޯޕަން ޑަބަލްސް (އަންހެން ،ފިރިހެން)
ނ .އޯޕަން މިކްސް ޑަބަލްސް
ރ .ޓީމް އިވެންޓް (ފިރިހެން  /އަންހެން)

4.2

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މަދުވެގެން  3ން ބައިވެރިން ނުވަތަ  3ން ޓީމް
ބައިވެރިވާނަމައެވެ.

 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
5.1

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން ހިންގޭ އަތޮޅުތަކުގެ ބީޑީސީ
ޓީމުތަކަށާއި ،ބީޑީސީ ހެދިފައިނުވާ އަތޮޅުތަކުންނާއި އަމިއްލަ ރަށްރަށުގެ ނަމުގައާއި ،އަތޮޅުތަކުންނާއި
އަމިއްލަ ރަށްރަށުގެ ނަމުގައާއި ،އަމިއްލަ ރަށްރަށުގެ ނަމުގައި ހެދިފައިވާ އެންޖީއޯ ގެ ނަމުގައެވެ.
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5.2

ފާއިތުވެދިޔަތަނުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާފައިވާ މުބާރާތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް
ފަރާތަކުން

އެއްވެސް

ނުދައްކާ

މިމުބާރާތުގައި

އޮވެއްޖެނަމަ،

އެޖޫރިމަނާއެއް

ބައިވެރިވެވޭނީ

ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.
 .6އޯޕަން އިވެންޓް ތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވުން.
6.1

އަމިއްލަގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.2

އޯޕަން އިވެންޓްގައި ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކުރަމުންދާ ކުޅުންތެރިންނަށް ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ.
(މިފަދަ ދެކުޅުންތެރިން އެކުގައި ޕެއަރއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ).
ޖޫނިއަރ ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

6.3

 06މަސްދުވަހަށްވުރެއް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ޤައުމީ ޖޫނިއަރ/ސީނިއަރ ޕޫލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި
ބައިވެރިވެފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ،އެ ހިނގަމުންދާ އަހަރު ތެރޭގެ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ އޯޕަން އިވެންޓްގައި
ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެއީ ޤައުމީ ޕޫލްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހުއްޓާލިތާ  06މަސް ދުވަސް ވެފައި
މި

ވާނަމައެވެ.

ކެޓަގަރީގައި

އެހެން

ހިމެނޭ

ނުވަތަ

ކުޅުންތެރިއެއް

ސީނިއަރ/ޖޫނިއަރ

ޤައުމީ

ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު ޕެއަރނުކުރެވޭނެއެވެ.
6.4

01

އަހަރު

ޕޫލްގައި
ޓީމުގެ

ދުވަސް

ނުވަތަ

ދިގު

އެއަށްވުރެން

ޤައުމީ

މުއްދަތެއްގައި

ސީނިއަރ

ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް އޯޕަން އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެކުޅުންތެރިއެއް ޤައުމީ
ފަރިތަކުރުންތައް

ހުއްޓާލިތާ

މަދުވެގެން

01

އަހަރު

ދުވަސް

ވުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް

އެކުޅުންތެރިއަކަށް މިހާރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު ނުވަތަ އެއްވެސް
އިރެއްގައި ސީނިއަރ/ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު ޕެއަރއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
6.5

 01އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ އެއައްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ އަދި
ރާއްޖެއިން

ބޭރު

ޤައުމެއްގައި

ކުރިއަށް

ގެންދެވުނު

އެއްވެސް

ފަރިތަކުރުމެއްގައި

ބައިވެރިވެފައިވާ

ކުޅުންތެރިއަކަށް އޯޕަން އިވެންޓްގައި ކުޅެވޭނީ އެކުޅުންތެރިއެއް ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގެ ފަރިތަކުރުންތައް
ހުއްޓާލިތާ މަދުވެގެން  03އަހަރުދުވަސް ވުމުންނެވެ .ނަމަވެސް އެކުޅުންތެރިއަކަށް މިހާރުގެ ޤައުމީ
ޖޫނިއަރ

ޕޫލްގައި

ހިމެނޭ

އެހެން

ކުޅުންތެރިއަކާއި

އެކު

ނުވަތަ

އެއްވެސް

އިރެއްގައި

ރވޭނެއެވެ.
ޖޫނިއަރ/ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު ޕެއަރއެއް ނުކު ެ
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6.6

 01އަހަރުދުވަހު ނުވަތަ އެއައްވުރެއް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޤައުމީ ޓީމުގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރު
ޤައުމެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެއްވެސް ފަރިތަކުރުމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަދި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް އޯޕަން އިވެންޓްގައި ކުޅެވޭނީ
އެކުޅުންތެރިއެއް ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހުއްޓާލިތާ މަދުވެގެން  5އަހަރުދުވަސް ވުމުންނެވެ.
ނަމަވެސް އެކުޅުންތެރިއަކަށް މިހާރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޓީމްގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު
ނުވަތަ އެއްވެސް އިރެއްގައި ޤައުމީ ޖޫނިއަރ/ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު
ޕެއަރއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

6.7

 01އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއައްވުރެއް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޤައުމީ ޓީމުގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރު
ޤައުމެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެއްވެސް ފަރިތަކުރުމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަދި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް ކުޅެފައިވާ  45އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިން އޯޕަން
އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެ އަދި ޕެއަރ ކުރުމުގައި އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 .7ޓީމުތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުން.
7.1

ޓީމެއްގައި

މިލީގުގެ

ހިމަނަންވާނީ

އެއަތޮޅަކަށް

އަތޮޅުގެ

ނިސްބަތްވާ

ރަށްވެއްސެއްގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓަރީވެފައި ކުޅުންތެރިންނެވެ .އެއަތޮޅެއްގައި މެދުނުކެނޑި ދިރިއުޅޭތާ  12މަސް ދުވަސް ވެފައިވާ
ކުޅުންތެރިން މިމާއްދާއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
7.2

މިލީގުގެ ޓީމެއްގައި ގައުމީ ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަ ކުރަމުންދާ  2ކުޅުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ( .މިފަދަ
ދެކުޅުންތެރިން އެކުގައި ޕެއަރއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ ).ޖޫނިއަރ ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ 18
އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

7.3

 06މަސްދުވަހަށްވުރެއް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ޤައުމީ ޖޫނިއަރ/ސީނިއަރ ޕޫލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި
ބައިވެރިވެފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެ ހިނގަމުންދާ އަހަރު ތެރޭގެ އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް އެއީ ޤައުމީ ޕޫލްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހުއްޓާލިތާ  06މަސް ދުވަސް ވެފައި ވާނަމައެވެ .މި
ހިމެނޭ

ކެޓަގަރީގައި

އެހެން

ނުވަތަ

ކުޅުންތެރިއެއް

ޤައުމީ

ސީނިއަރ/ޖޫނިއަރ

ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު ޕެއަރނުކުރެވޭނެއެވެ.
7.4

01
ޕޫލްގައި
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އަހަރު

ދުވަސް

ނުވަތަ

އެއަށްވުރެން

ދިގު

މުއްދަތެއްގައި

ޤައުމީ

ސީނިއަރ

ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެކުޅުންތެރިއެއްގެ ރަށު ޓީމަށް ނުވަތަ އަތޮޅު ޓީމަށް ކުޅެވޭނީ

ކރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަ ު
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
Email:admin@badmintonmaldives.org.mv | www.badmintonmaldives.org.mv

c
cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea cnwTcnimcDeb
BADMINTON ASSOCIATION OF MALDIVES
www.badmintonmaldives.org.mv

އެކުޅުންތެރިއެއް ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހުއްޓާލިތާ މަދުވެގެން  01އަހަރުދުވަސް ވުމުންނެވެ.
ނަމަވެސް އެކުޅުންތެރިއަކަށް މިހާރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު
ނުވަތަ އެއްވެސް އިރެއްގައި ސީނިއަރ/ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު ޕެއަރއެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
7.5

 01އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ އެއައްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ އަދި
ރާއްޖެއިން

ބޭރު

ޤައުމެއްގައި

ކުރިއަށް

ގެންދެވުނު

އެއްވެސް

ފަރިތަކުރުމެއްގައި

ބައިވެރިވެފައިވާ

ކުޅުންތެރިއަކަށް އެކުޅުންތެރިއެއްގެ ރަށު ޓީމަށް ނުވަތަ އަތޮޅު ޓީމަށް ކުޅެވޭނީ އެކުޅުންތެރިއެއް
ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހުއްޓާލިތާ މަދުވެގެން  03އަހަރުދުވަސް ވުމުންނެވެ .ނަމަވެސް
އެކުޅުންތެރިއަކަށް މިހާރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު ނުވަތަ އެއްވެސް
އިރެއްގައި

ޤައުމީ

ޖޫނިއަރ/ސީނިއަރ

ޕޫލްގައި

ފަރިތަކޮށްފައިވާ

ކުޅުންތެރިއަކާއި

އެކު

އ
ޕެއަރއެ ް

ނުކުރެވޭނެއެވެ.
7.6

 01އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއައްވުރެއް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޤައުމީ ޓީމުގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރު
ޤައުމެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެއްވެސް ފަރިތަކުރުމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަދި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެކުޅުންތެރިއެއްގެ ރަށު ޓީމަށް
ނުވަތަ އަތޮޅު ޓީމަށް ކުޅެވޭނީ އެކުޅުންތެރިއެއް ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހުއްޓާލިތާ މަދުވެގެން 05
އަހަރުދުވަސް ވުމުންނެވެ .ނަމަވެސް އެކުޅުންތެރިއަކަށް މިހާރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޓީމްގައި ހިމެނޭ އެހެން
ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު ނުވަތަ އެއްވެސް އިރެއްގައި ޤައުމީ ޖޫނިއަރ/ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ
ކުޅުންތެރިއަކާއި އެކު ޕެއަރއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

7.7

 01އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއައްވުރެއް ދިގު މުއްދަތެއްގައިޤައުމީ ޓީމުގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރު
ޤައުމެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެއްވެސް ފަރިތަކުރުމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަދި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް ކުޅެފައިވާ  45އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި
ހިމެނުމަށް އަދި ޕެއަރ ކުރުމަށް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 .8މުބާރާތް ހިންގުން
8.1

މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގާނީ ބީ.އޭ.އެމްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ .މިކޮމިޓީގައި
މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅޭ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ހިމެނިގެންވާނެއެވެ .މިކޮމިޓީގެ ޒިންމާއަކީ މިމުބާރާތް ރާވާ
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8.2

މިމުބާރާތް ކުޅުމުގެ އާންމު ޤަވާއިދަކަށް ބަލާނީ 'ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ކޮންފެޑެރޭޝަން' ގެ އެންމެ ފަހުގެ
ބެޑްމިންޓަން ޤަވާޢިދު 'ލޯސް އޮފް ބެޑްމިންޓަން' އަދި 'ކޮންޕެޓިޝަން ރެގިއުލޭޝަން' އެވެ.

8.3

މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީ ކަނޑައަޅާނީ ބީ.އޭ.އެމް އިންނެވެ .އަދި މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އާއި
ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

8.4

މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާނީ (ޔޮނެކްސް މާވިސް  350ނުވަތަ  )500ނަމްބަރުގެ ސިންތަޓިކް ބޯޅައެވެ.

 .9މުބާރާތުން ވަކިވުން
9.1

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމެއް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔަކު މުބާރާތުން ވަކިވާނަމަ މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޖޫރިމަނާއަކާއި ނުލާ ވަކިވެވިދާނެއެވެ.

9.2

މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެފަހުން ކުޅުންތެރިޔަކު މުބާރާތުން ވަކިވާނަމަ ،ވަކިވާ ކޮންމެ
އިވެންޓްއަކަށް ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި 100/-ރ ވަކިވާ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު އެސޯސިއޭޝަނަށް
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

9.3

މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެފަހުން ޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިވާނަމަ ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި -
300/ރ ވަކިވާ ކޮންމެ ޓީމެއް އެސޯސިއޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

9.4

މުބާރާތުގެ މެޗަކަށް ޓީމް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޙާޟިރުވެ އެމެޗެއް ނުކުޅުނު ނަމަ ނުވަތަ މަޤުބޫލް
އުޒުރެއްނެތި މެޗް ފުރިހަމަނުކޮށް ފައިބައިފިނަމަ އެޓީމެއް 500/-ރ އާއި 2000/-ރ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން
ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ
ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިންނެވެ .ޖޫރިމަނާ ކުރިނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ބާވަތަށްބަލައި
އެޓީމަކާމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެއެވެ.

 .10މުބާރާތުގެ ރެފްރީންގެ ޒިންމާ
10.1

މުބާރާތުގެ ކުޅުން ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމުން.

10.2

މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއިން ތައްޔާރުކުރާ ތާވަލައި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް ފައްތައިގެން
ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް މެޗުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

10.3

ކުޅެން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ކުޅޭތަނަށް ޙާޟިރުނުވާ ކުޅުންތެރިންނާއި އަޚްލާޤީ ފެންވަރު
ދަށްވެގެން ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުޅުންތެރިންނާއި މެދު ޤަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅުން.

10.4
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 .11މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތާއި މެޗްތަކުގެ ތާވަލް (ޑްރޯ)
11.1

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިންގެ ޢަދަދަށް ބަލާ މުބާރާތް ކުޅޭ އުޞޫލާއި ގަޑިތައް ކަނޑަޅާނީ
މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއިންނެވެ.

11.2

މެޗްތަކުގެ ތާވަލް ލަސްވެގެން މުބާރާތް ފެށުމުގެ  02ދުވަސް ކުރިން މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން
އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

11.3

މެނޭޖަރސް މީޓިންގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުން ޓީމު މެނޭޖަރ ބައިވެރިވާން
ވާނެއެވެ .އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

 .12ސީޑް ކުރުން
12.1

ޓީމް ޓައި ސަބްމިޓު ކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ އަތޮޅުލީގުގެ ރޭންކިން އޯޑަރަށެވެ.

12.2

ޓީމް ޓައި ގައި ކުޅުންތެރިން ނެރެންވާނީ ޓީމް ސްޓްރެންތް އޯޑަރަށެވެ.

 .13ޓީމް އިވެންޓް ކުޅޭނެގޮތް
13.1

ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް ޓައިއެއްގައި ކުޅެވޭނީ ގިނަވެގެން ދެމެޗެވެ .އެއީ  1ސިންގަލްސް އަދި 1
ޑަބަލްސްއެވެ .ނުވަތަ  2ޑަބަލްސްއެވެ .ނަމަވެސް  1ޕެއަރއަކަށް  2މެޗެއް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

13.2

ކޮންމެ ޓައި އަކުންމެ މޮޅުވާނީ  5މެޗުން  3މެޗް ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމެކެވެ.

 .14ޓައިގެ މެޗްތައް ކުޅުމުގެ ތަރުތީބު
14.1

ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް ،ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް ،ދެވަނަ ޑަބަލްސް ،ދެވަނަ ސިންގަލްސް ،އަދި ތިންވަނަ
ޑަބަލްސް .މިތަރުތީބުންނެވެ.

14.2

ޓީމްޓައި ސަބްމިޝަން ފޯރމް ހުށައަޅާއިރު އެކަކު ޖެހިޖެހިގެން  2މެޗަކަށް އަރަންޖެހޭނަމަ މިތަރުތީބަށް
ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާ ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .15މުބާރާތުގެ މެޗްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުން.
15.1

މުބާރާތުގައި މޮޅުވާ ކޮންމެ ޓައިއަކަށް  5ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.

15.2

ޓައިގައި ކުޅެގެން މޮޅުވާ މެޗަކަށް  3ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
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15.3

ޓައިގައި ކުޅެގެން ބަލިވާ މެޗަކަށް  1ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.

15.4

ޓައިގައި ނުކުޅޭ މެޗަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

15.5

ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން

ދެޓީމެއް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ފުރުތަމަ

ބަލާނީ

ފައިދާ މެޗަށެވެ.

މިގޮތުންވެސް

އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ ފައިދާ ގޭމަށެވެ .މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ  02ޓީމު
ދެމެދުގައި ކުޅެވުނު ޓައިގެ ނަތީޖާއަށެވެ.
 .16މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޒިންމާ
16.1

މެޗްތައް ކުޅެންޖެހޭ ތާވަލްގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރާ ގަޑީގެ  20މިނިޓް ކުރިން މެޗަށް ގޮވިދާނެއެވެ.
މެޗަށް ގޮވުމަށްފަހު ،އަމްޕަޔަރ ކޯޓަށްއަރާ  5މިނިޓް ބެލުމަށްފަހު ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިން
ހާޞިރުނުވާނަމަ ހާޞިރުވީ ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިންނަށް އެމެޗް ލިބޭނެއެވެ.

16.2

ކުޅުންތެރިންނާއި

ކްލަބްޖަމިއްޔާ/ޓީމް

ދެމެދު

ހެދޭ

އެގްރީމެންޓް

އެސޯސިއޭޝަންގައި

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރެވިދާނެއެވެ .ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އެކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން އެހެން ކްލަބްޖަމިއްޔާ/ޓީމް ލިސްޓްގައި
ހިމެނުނަސް އެކުޅުންތެރިޔާއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ފުރަތަމަ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި
ފަރާތަކަށެވެ.
16.3

ޓީމް އިވެންޓްގެ ޓީމް ސަބްމިޝަންފޯރމް މެޗް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  30މިނިޓްކުރިން މެޗް
ކޮންޓްރޯލް މޭޒާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ އެވެ .ހަވާލުނުކޮށްފިނަމަ އެޓީމަށް އެޓައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

16.4

މުބާރާތުގެ ޓީމު ލިސްޓެއްގައި ހިމެނޭ އޮފިޝަލުން މުބާރާތުގައި އެޓީމެއް ތަމްޞީލުކުރާ ޑިވިޜަންގެ އެހެން
ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވަތަ އޮފިޝަލަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ.

16.5

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެގެން ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ބަންދުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައިވާ އެއްވެސް
މީހަކު ޓީމު ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްގެން އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
އެޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް އެޓީމާއި
މެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

16.6

މުބާރާތުގެ އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިން މެޗް ކުޅެމުންދާއިރު ކޯޗެއްގެ އިރުޝާދު
ބޭނުންނަމަ އެކަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމުގައި ލިޔެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

16.7

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރުން
މަނާ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މިކަމާމެދު ޓީމް އޮފިޝަލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންޖެހޭނެއެވެ.

Page 7 of 11
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އަދި މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ކުޅުންތެރިން މިފަދަ ބޭސް ބޭނުންކޮފައިވޭތޯ
ބެލިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ކުޅުންތެރިން މިޓެސްޓް ކުރުމަށް އިޖާބަދީ މިކޮމިޓީއާ އެއްބާރުލާން
ޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ ބޭހެއް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ބޭނުންކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެކުޅުންތެރިއަކާއި
މެދު ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
16.8

ޓީމު އޮފިޝަލުން އަބަދުވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ
ކުޅުމުން ބޭރުގައި ޓީމުންކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރެވެ.

16.9

ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަދި ކުޅުމުން ބޭރުގައި ރެފްރީންނާއި އަމްޕަޔަރުންނާއި ،ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންނާއި
ދިމާކޮށް ،ނޭދެވޭ ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާއިމެދު ބީ.އޭ.އެމް ގެ
ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

16.10

މުބާރާތް ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސެޝަންގެ ބައިގަޑިއިރު ކުރިން މެޗް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓްތަކުން
ކުޅުންތެރިން ފައިބަންވާނެއެވެ.

 .17މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމު އޮފިޝަލުން ހިންގާ ނޭދޭވޭ ޢަމަލުތަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް
17.1

މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިން ނުވަތަ އޮފިޝަލުން ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އެޢަމަލު ހިންގި
ކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ނުވަތަ ޓީމެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

17.2

ހިންގި ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށްބަލައި ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ މުބާރާތުގެ
މެޗަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުން ،މުބާރާތުން ވަކި ކުރުން ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ބީ.އޭ.އެމް އިން ހިންގާ
މުބާރާތްތަގައި ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުން.

 .18މެޗް ދޫކޮށްލުން
18.1

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ،ކުޅުންތެރިއަކު މެޗް ފިކްސް ކުރިކަމަށް މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަށް
ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް
ހުށައެޅޭނެއެވެ .މައްސަލަ ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިގެން މެޗް ފިކްސް
ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެޓީމެއް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއަކު ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އެޓީމެއް
މުބާރާތުން ވަކި ކުރެވިދާނެއެވެ.
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18.2

ޓީމު އިވެންޓުގައި މެޗް ފިކްސް ކުރުމަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަކަށް ކުރިއަށްދިއުމަށް ހުރަހެއް
އެޅޭފަދަ ނަތީޖާއެއް އެއްޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް ބައިވެރިވެގެން ގަސްތުގައި ނެރުމެވެ.

18.3

އަމިއްލަ ގޮތުން އެއް އިވެންޓަށް ވުރެ ގިނަ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެ ،އެއްއިވެންޓެއްގެ މެޗެއް މަޤްބޫލު
އުޒުރަކައި ނުލާ ޤަޞްދުގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ނުވަތަ އެމެޗަކަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ދެވަނަ އިވެންޓުގެ
މެޗު ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ( .މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއް
ކަމުގައި ބަލާނީ ކުޅުންތެރިޔާ ބަލިވެގެން ނުވަތަ އަނިޔާއެއްވެގެން އެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ދީފައިވާ ލިޔުމެއް
ހުށައެޅުމުންނެވެ .ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއެއް ނަމަ އެކަން ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެކުރިން
މުބާރާތްހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ).

 .19އިޝްތިހާރު
19.1

މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ނުވަތަ މެޗް ތަކެއްގައި ޓީމް އަދި އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅުންތެރިން ކުރާ އިޝްތިހާރަކީ
އިސްލާމް ދީނާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ހިލާފު ނުވާ (ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން ގެ ޤަވާއިދު
ހުއްދަކުރާ) އިސްތިހާރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

19.2

ހެދުމުގައި އިސްތިހާރު ޖަހަންވާނީ  BWFގަވައިދުގައިވާ މިންގަނޑަށެވެ.
(ޖާރޒީގައި

ނަން

އަދި

އިޝްތިހާރު

ހުއްދަކުރާމިނުގެ

ނަމޫނާ

ހޯއްދެވުމަށް

)www.badmintonmaldives.org.mv
 .20މުބާރާތް ކުޅޭ ޖާޒީ
20.1

މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުން އެދެވިގެންވަނީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް އެދެވިގެންވާ ހެދުމެއްގައެވެ .ޓެލެވައިޒްޑް މެޗް
ތަކުގައި ޑަބަލްސް ޕެއަރ ތިބެންވާނީ ޕެއަރއެއްކަން ދޭހަވާފަދަ އެއްވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްގައެވެ .އަދި
މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޓީމް ތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ހާޟިރުވާން ވާނީ
އެއީ ޓީމެއްކަން ދޭހަވާފަދަ ޖާޒީ ހެދުމެއްގައެވެ.

20.2

މަތީގައި ބަޔާންކުރާ ޖާޒީއަކީ ސާފުތާހިރު ،ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުނުވާ ޖާޒީއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ޖާރޒީގައި

ނަން

އަދި

އިޝްތިހާރު

ހުއްދަކުރާމިނުގެ

ނަމޫނާ

ހޯއްދެވުމަށް

) www.badmintonmaldives.org.mv
20.3

ކުޅެން އަރާއިރުލާ ޖާޒީއަކީ ނިވާކަންކުނޑަ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަންއިގޭފަދަ ގަޔަށްބާރު ޖާޒީއެއްކަން
އަންޕައަރ ނުވަތަ ރެފްރީއަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ހިދެއްގައި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ޖާޒީ ބަދަލު ކުރުމުގެ
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ފުރުޞަތު ދެވި މިގޮތުންވެސް ޖާޒީ ބަދަލު ނުކޮށްފި ހާލަތެއްގައި ކުޅެންތެރިއާއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހޮވާ ވަނަތައް

.21
21.1

މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ ކޮންމެ ޑިވިޜަނެއްގެ ،ކޮންމެ އިވެންޓަކުން  1ވަނަ 2 ،ވަނަ އަދި  3ވަނަ އެވެ.
މުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓްގައި  3ވަނަ ހޮވާނީ މަދުވެގެން  4ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެ ނަމައެވެ.
އިނާމް

.22
22.1

އޯޕަންސް  1ވަނަ އަށް މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން

22.2

އޯޕަންސް  2ވަނަ އަށް މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން

22.3

އޯޕަންސް  3ވަނަ އަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން

22.4

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ބީއޭއެމުންދޭ މިލްކުވާ ތަށި ،މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން

22.5

ކޮންމެ ޑިވިޜަނެއްގެ ދެވަނަ ޓީމަށް މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން

22.6

ކޮންމެ ޑިވިޜަނެއްގެ ތިންވަނަ ޓީމަށް ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން
ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވުން

.23
23.1

ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއް ނިންމާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެޑްމިންޓަން
ފެޑެރޭޝަންގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ބަލާ މުބާރާތް ރާވާހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ.
.................................................................
 20ސެޕްޓެމްބަރ 2017
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Name of Player ( OPTIONAL ) FULL NAME with INITIALS or SURNAME
• Capital letters – Roman alphabet in single colour contrasting with that of the shirt.
•

Minimum Height – 6 cm

•

Maximum Height – 10 cm

Office / Company Name ( MANDATORY ) Height – 5cm
• Club / team name on the back of the T-Shirt is Mandatory.
•

Name of Player is Optional. (Recommended from QF onwards)

•

Different color’s for opposing players/pairs - Optional. (Recommended from QF onwards)

•

For Doubles-both players to wear same color - Optional. (Recommended from QF onwards)

PLAYER
NAME
TEAM NAME

•

ADVERTISEMENT - On left sleeve, right sleeve, on left shoulder, right shoulder, left collar,
right collar, left chest, right chest and center chest Not more than 5 in total National Flag or
emblem will be counted as an advert.

331 7896 :ް ފެކްސ331 4057 : ް ޓެލެފޯނ،ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ުކރުފާނު މަގ
ު ަ މާފަތްތ،ި މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނ،ި ވަނަ ބުރ1
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
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