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ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕްގެ ޤަވާއިދު
.1

މުބާރާތުގެ ނަން:
ހ .މިމުބާރާތުގެ ނަމަކީ " ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕް " އެވެ.

.2

މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތް:
ހ .ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ކްލަބްތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި ،އަމިއްލަ މެމްބަރުން އަދި
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެންް.
ށ .މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާނީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާއި ،މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މިކަމަށް
އައްޔަންކުރެވޭ ކޮމިޓީއެއްގެ ލަފާގެ ދަށުންނެވެ.

.3

މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު:
ހ .މިމުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ކްލަބްމެމްބަރުންނާއި ،އަމިއްލަ
މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި ،އެއްބާރުލުން ޤާއިމުކުރުވާ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާއެކު
ގުޅިގެން

މަސައްކަތް

ކުރުމުގެ

ރޫޙު

ޢާލާކޮށް

ބެޑްމިންޓަންގެ

މަޤްބޫލުކަން

އިތުރުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން.
.4

މުބާރާތް ހިންގާނެ އުޞޫލާއި ،ޤަވާޢިދު:
ހ .މިމުބާރާތް ހިންގާނީ  BWFގެ އެންމެ ފަހުގެ ޤަވާޢިދު" ،ލޯސް އޮފް ބެޑްމިންޓަން"ގެ ދަށުން
ޓީމު އިވެންޓް އުޞޫލުންނެވެ.
ށ .މުބާރާތުގައި ކުޅެވޭނީ  15ޕޮއިންޓްގެ  3ގޭމެވެ.

.5

މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅޭނެ ތަރުތީބު:
ހ .މެޗްތައްކުގެ އަދަދާއި ކުޅޭނެ ތަރުތީބު ނިންމާނީ ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދަށް ބަލައި
މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއިންނެވެ.

 .6މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން:
ހ .މުބާރާތް ބާއްވަން އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު ބީ.އޭ.އެމް އިން ހުށައަޅާ ފޯމުގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށް
ސޮއިކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ޗަންދާ އާއިއެކު ހުށައްޅުމުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވުނީއެވެ.

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
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 .7މުބާރާތުގެ ޓީމުތައް އެކުލަވާލުން.
ހ .ޓީމުތައް އެކުލަވާލާނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް
މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީން ރޭންކްކޮށް ހަމަހަމަވާނެ އުޞޫލަކުން ޓީމުތަކަށް ބަހަލައިގެންނެވެ.
ށ .ކުޅުންތެރިން ރޭންކުރުމުގައި 1ވަނަ ކެޓަގަރީގެ ކުޅުންތެރިންނާއި2 ،ވަނަ ކެޓަގަރީގެ ކުޅުންތެރިން
މިހެންގޮސް ބައިވެރިވި އެންމެން ،އަންހެންފިރިހެން ވަކިން ރޭންކް ކުރަންވާނެއެވެ.
ނ .ކޮންމެ ރޭންކަކުންވެސް ކުޅުންތެރިން ޓީމުތަކަށް ހޮވާނީ ގުރުއަތުންނެވެ.
ރ .ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެސް ކުޅެވޭނީ  1މެޗެވެ.
ބ .ޑިސައިޑިން މެޗެއް ކުޅެންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެޓީމަކުން ބޭނުން ކޮންމެ ޕެއަރއެއް އެމެޗަކަށް
ނެރެވިދާނެއެވެ.
 .8މުބާރާތުގެ މެޗްތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުން:
ހ .މުބާރާތުގައި މޮޅުވާ ކޮންމެ ޓައިއަކަށް  5ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
ށ .ޓައިގައި ކުޅެގެން މޮޅުވާ މެޗަކަށް  3ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
ނ .ޓައިގައި ކުޅެގެން ބަލިވާ މެޗަކަށް  1ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
ރ .ޓައިގައި ނުކުޅޭ މެޗަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
ބ .މުބާރާތުގައި  2ޓީމެއް ޕޮައިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ބަލާނީ ފައިދާ ސެޓަށެވެ.
މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ ފައިދާ ސްކޯއަށެވެ .މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ
ދެންބަލާނީ އެއްވަރުވި  2ޓީމު ކުޅެފައިވާ ޓައީން މޮޅުވި ޓީމެވެ.
ާޟރުވުން:
 .9މުބާރާތުގެ މެޗްތަކަށް ޙ ި
ހ.

މުބާރާތުގެ

ތާވަލާއި

ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.

އަދި

އެއްގޮތަށް

ތާވަލުކުރެވިފައިވާ

ތާވަލްކުރެވިފައިވާ

ގަޑީގެ

ގަޑީގެ
15މިނިޓް

30މިނިޓްއިރު
ކުރިން

ޓައި

ކުރީން

ޓީމު

ސަބްމިޝަން

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މެޗަށް އިޢުލާން ކުރާތާ  5މިނިޓް އިރު ތެރޭގައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވާ ޓީމަކަށް އެމެޗް
ގެއްލޭނެއެވެ2 .ޓީމު ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ މެޗް ކެންސަލްވާނެއެވެ.
 .10ހޮވާނެ ވަނަތައް:
ހ .ޗެންޕިއަންޓީމް
ށ .ރަނަރަޕް ޓީމް
ނ3 .ވަނަ ޓީމު
 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
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ް މުބާރާތުގެ ހެދުނ.11
ް މިމުބާރާތުގައި ޚާއްޞަކޮށް އޯޕަނިންގ އަދި ކުލޯސިންގ ސެރެމަނީތަކުގައި ޓީމުތައް ތިބުނ.ހ
.ެއެދެވިގެންވަނީ އެއީ ޓީމެއްކަން ރަމްޒުކުރުވާފަދަ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތް ޔުނިފޯމް ހެދުމެއްގައެވ
:ް ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައ.12
ް ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ ދަށުނ.ހ
.ެމުބާރާތުގެ ރެފްރީއެވ

331 7896 :ް ފެކްސ331 4057 : ް ޓެލެފޯނ،ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ު މާފަތްތަކުރުފާނު މަގ،ި މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނ،ި ވަނަ ބުރ1
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