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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު
 .1މުބާރާތުގެ ތައާރަފް
 1.1މިމުބާރާތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިއެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވަމުން ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ .މިމުބާރާތުގެ ނަމަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެވެ .މިމުބާރާތް ކުޅޭނީ އިވެންޓްތައް  2ޑިވިޜަނަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .އެއީ 1
ވަނަ ޑިވިޜަން ފިރިހެން  /އަންހެން އަދި  2ވަނަ ޑިވިޜަން ފިރިހެން  /އަންހެން އެވެ.
 .2ޤަވާއިދުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތައް
 2.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މިޤަވާޢިދުގައި ޝާމިލްވާނެއެވެ.
 .3ރޭންކިން ޕޮއިންޓް ދިނުން
 3.1މި މުބާރާތަކީ ޤައުމީ ރޭންކިންގ ޕޮއިންޓް ދެވޭ މުބާރާތެކެވެ.
 .4މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް
 4.1މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ހ .އޯޕަން ސިންގަލްސް 1 :ވަނަ 2 ،ވަނަ ޑިވިޜަންގެ (އަންހެން ،ފިރިހެން)
ށ .އޯޕަން ޑަބަލްސް 1 :ވަނަ 2 ،ވަނަ ޑިވިޜަންގެ (އަންހެން ،ފިރިހެން)
ިވޜަން
ނ .އޯޕަން މިކްސް ޑަބަލްސް 1 :ވަނަ 2 ،ވަނަ ޑ ި
ރ .ޓީމް އިވެންޓް  1ވަނަ ޑިވިޜަން (ފިރިހެން ،އަންހެން)
ބ .ޓީމު އިވެންޓް  2ވަނަ ޑިވިޜަން (ފިރިހެން ،އަންހެން)
 4.2މުބާރާތުގެ އޯޕަން އިވެންޓްތަކާއި ޓީމް އިވެންޓް ކުރިއަށްދާނީ ފިރިހެން އަދި އަންހެން އެއްވަނަ ޑިވިޜަނަކާއި އަދި ދެވަނަ
ޑިވިޜަނަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
 4.3އޯޕަން

އިވެންޓެއްގައި

ކޮންމެ

ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް

ބައިވެރިވެވޭނީ

އެއް

ޑިވިޜަންގައެވެ.

ހަމައެފަދައިން

ޓީމު

އިވެންޓްގައިވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ އެއް ޑިވިޜަންގައެވެ.
 4.4މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މަދުވެގެން  3ބައިވެރިން ނުވަތަ  3ޓީމު ބައިވެރިވާނަމައެވެ.
 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
 5.1މިމުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ކުލަބު
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.
 5.2އޯޕަން އިވެންޓްގައި އަމިއްލަގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 5.3ދެ ވަނަ ޑިވިޜަންގެ އޯޕަން އިވެންޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިނުވާ
ކުޅުންތެރިންނާއި އުމުރުން  40އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ( .މިފަދަ ކުޅުންތެރިންނަށް އެއްވެސް
އިވެންޓެއްގައި ޕެއަރއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ).
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
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 5.4މިޤަވާޢިދުގެ  5.2ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން 2 ،ވަނަ ޑިވިޜަންގެ އޯޕަން އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ،އެއްވެސް ދުވަސްވަރަކު ފަރިތަކޮށްފައިވާ އަދި ފަރިތަކުރަމުންދާ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ( .ޖޫނިއަރ ޕޫލް ކަމުގައި ބަލާނީ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ .ނަމަވެސް ޤައުމީ ސީނިއަރ
ޓީމް (މުބާރާތެއްގައި) ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ތަމްސީލު ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކުޅުންތެރިއަކު ބެލެވޭނީ ޤައުމީ
ސީނިއަރ ޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ).
 5.5މުބާރާތުގެ އޮޕަން އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއް ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 100/-ރ (ސަތޭކަ ރުފިޔާ)
ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ޓީމަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުން 2500/-ރ (ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .މި ފައިސާއަކީ ރިފަންޑް ކުރެވޭ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ.
 5.6އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމީ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު/ޖަމިއްޔާތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފީއެއް
ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ( .މިފަދަ ކުލަބަކުން ދެ ޓީމަށްވުރެ އިތުރަށް ބައިވެރިކުރާނަމަ ،ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް

-

( 1500/ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދައްކަން ވާނެއެވެ .ޓީމު ގުނުމުގައި ބަލާނީ އަންހެން ޓީމަކަށާއި ފިރިހެން ޓީމަކަށެވެ).
 5.7ފާއިތުވެދިޔަތަނުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ
މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.
 .6މުބާރާތް ހިންގުން
 6.1މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީ ކަނޑައަޅާނީ ބީ.އޭ.އެމް އިންނެވެ.
 6.2މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގާނީ ބީ.އޭ.އެމްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މުބާރާތް ރާވާހިންގާ ކޮމެޓީއިންނެވެ .މިކޮމިޓީގައި މުބާރާތަށް
ކަނޑައެޅޭ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ހިމެނިގެންވާނެއެވެ .މިކޮމިޓީގެ ޒިންމާއަކީ މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމާބެހޭ ހުރިހައި
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާ މުބާރާތް ހިންގުމެވެ.
 6.3މިމުބާރާތް ކުޅުމުގެ އާންމު ޤަވާޢިދަކަށް ބަލާނީ 'ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ކޮންފެޑެރޭޝަން' ގެ އެންމެ ފަހުގެ ބެޑްމިންޓަން
ޤަވާޢިދު 'ލޯވްސް އޮފް ބެޑްމިންޓަން' އަދި 'ކޮންޕެޓިޝަން ރެގިއުލޭޝަން' އެވެ.
 6.4މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ބީ.އޭ.އެމް އިން ކަނޑައަޅާ ޝަޓްލް އެކެވެ.
 .7މުބާރާތުން ވަކިވުން
 7.1މުބާރާތަށް އިޢުލާން ކުރާއިރުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާއި އަދި މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.
 7.2މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމެއް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔަކު މުބާރާތުން ވަކިވާނަމަ މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
ކުރިން ޖޫރިމަނާއަކާ ނުލާ ވަކިވެވިދާނެއެވެ.
 7.3މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެފަހުން ކުޅުންތެރިޔަކު މުބާރާތުން ވަކިވާނަމަ ނުވަތަ މެޗަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ
ވަކިވާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް ނުވަތަ ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި 250/-ރ (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް
ރުފިޔާ) ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު އެސޯސިއޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
 7.4މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެފަހުން ޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިވާނަމަ ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި 2500/-ރ (ދެހާސް
ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ވަކިވާ ޓީމަކުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ( .ދާއިމީ މެމްބަރު ކުލަބަކުންވެސް މުބާރާތަކުން
ވަކިވާނަމަ މިގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ).
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 7.5މުބާރާތުގެ މެޗަކަށް ޓީމު ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޙާޟިރުވެ އެމެޗެއް ކުޅެފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ މަޤުބޫލް އުޒުރެއްނެތި
މެޗް ފުރިހަމަނުކޮށް ފައިބައިފިނަމަ އެ ޓީމެއް 500/-ރ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އާއި 2000/-ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) އާ
ިމނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު
ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރ ަ
ކަނޑައަޅާނީ ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިންނެވެ .ޖޫރިމަނާ ކުރިނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ބާވަތަށްބަލައި އެޓީމަކާ މެދު
ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެއެވެ.
 7.6މުބާރާތުން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ވަކިވާނަމަ މުބާރާތުގައި
ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.
 .8މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތާއި މެޗްތަކުގެ ތާވަލް (ޑްރޯ)
 8.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިންގެ ޢަދަދަށް ބަލާ މުބާރާތް ކުޅޭ ގަޑިތައް ކަނޑަޅާނީ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއިންނެވެ.
 8.2މެޗުތަކުގެ ތާވަލު ލަސްވެގެން މުބާރާތް ފެށުމުގެ  5ދުވަސް ކުރިން މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިޢުލާން
ކުރަންވާނެއެވެ.
 8.3މެނޭޖަރސް މީޓިންގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުން ޓީމު މެނޭޖަރ ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ .އަމިއްލަގޮތުން
ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ .މެނޭޖަރުންގެ މީޓިންގ ގައި ބައިވެރިނުވާ
ޓީމުތަކުން 500/-ރ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
 .9ސީޑް ކުރުން
 9.1ސީޑު ކުރުމުގައި ބަލާނީ އެއްމެފަހުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ރޭންކިންގ އަށެވެ .ބައިނަލް އަޤްވާމީ ރޭންކިންގ ކުޅުންތެރިއެއް
ނެތްނަމަ ދެންބަލާނީ އެންމެފަހުގެ ޤައުމީ ރޭންކިންގ އަށެވެ.
 9.2ޓީމު ޓައި ގައި ކުޅުންތެރިން ނެރެންވާނީ ޓީމު ސްޓްރެންތް އޯޑަރަށެވެ.
.10ޓީމުތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުން.
 10.1ޓީމު އިވެންޓުތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ހިމަނަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ  14 ،13 ،12 ،11އަދި  15ވަނަ މާއްދާއާ
ތަޢާރުޒުނުވާގޮތަށެވެ.
 .11އެއްވަނަ ޑިވިޜަންގެ ފިރިހެން ޓީމެއްގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުން.
 11.1މިޑިވިޜަން ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ފަރިތަކުރަމުންދާ
ޤައުމީ ސިންގަލްސް ރޭންކިންގެ  1ން  4ދެމެދުގެ  1ކުޅުންތެރިއެކެވެ.
 11.2މިމާއްދާގެ  11.1ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުރުން މި ޑިވިޜަން ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު
ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ފަރިތަކުރަމުންދާ ޤައުމީ ސިންގަލްސް ރޭންކިންގެ  5ން ދަށުގެ 1
ކުޅުންތެރިއެކެވެ 11.1 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކުޅުންތެރިޔާ ނުހިމަނަނީނަމަ  11.2ގައި ބަޔާންކުރާ 2
ކުޅުންތެރިން ޓީމެއްގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
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 11.3މި ޤަވާޢިދުގެ  11.1އަދި  11.2ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން މި ޑިވިޜަންގެ ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ،
ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ގައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކުރަމުންދާ
ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ސިންގަލްސް ރޭންކިންގައި ނުހިމެނޭ  1ކުޅުންތެރިއެކެވެ.
 11.4މި ޤަވާޢިދުގެ  11.1އަދި  11.2ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން މި ޑިވިޜަންގެ ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ،
އެއްވެސް އިރެއްގައި ގައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލަށް ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ،ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު ޤައުމީ
ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިނުވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ( .ޢުމުރުން  40އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިން އިސްތިސްނާ
ވާނެއެވެ).
 11.5އެއް ވަނަ ޑިވިޜަންގެ ޓީމު އިވެންޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިނުވާ ކުޅުންތެރިން
ނާއި އުމުރުން  40އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ.
 11.6އެއްވަނަ ޑިވިޜަންގެ ޓީމެއްގައި މުބާރާތް ކުޅުމަށް ބިދޭސީ  1ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނިދާނެއެވެ .މިފަދަ ކުޅުންތެރިއަކު
ހިމަނަނީނަމަ މި ޤަވާޢިދުގެ  11.1ގައި ބަޔާންކުރާ ކުޅުންތެރިޔާއާއި ،މިކުޅުންތެރިޔާއަށް ޓައި އެއްގައި ކުޅެވޭނީ
އެކުޅުންތެރިޔާ ކުޅޭ ކޮންމެވެސް  1މެޗެވެ" .މާނައީ މިމާއްދާގައި ބުނާ ކުޅުންތެރިޔާ ސިންގަލްސް ކުޅެފިނަމަ 11.1 ،ގައި
ބުނާ ޤައުމީ ރޭންކިން  1ން  4ދެމެދުގެ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ކުޅެވޭނީ ޑަބަލްސްއެވެ .އަދި ޓައި ސަބްމިޝަން ހުށައަޅާއިރު
މިތަނުން އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅޭނަމަ އެކުޅުންތެރިޔާއަށް  2މެޗު ކުޅެވިދާނެއެވެ".
 11.6.1ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ  2މެޗު ކުޅޭނަމަ ކުޅެންޖެހޭނީ ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް އަދި ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް އެވެ.
ޑަބަލްސްގައި ޕެއަރ ކުރެވޭނީ  11.3 ،11.2އަދި  11.4ގައި ނުހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއަކާ އެކުގައެވެ.
 11.7މި ޤަވާޢިދުގެ  11.1އަދި  11.2ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  2ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ޕެއަރ ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 11.8ޓީމު ލިސްޓުގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގައި ފުރަތަމަ ބަލާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރޭންކިންގ ތަރުތީބަށެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ރޭންކިންގ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތްނަމަ ޓީމު ލިސްޓްގައި ކުޅުންތެރިން ހިމަނަންވާނީ ނޭޝަނަލް ރޭންކިންގ ތަރުތީބުންނެވެ.
(ޓީމު ޓައި ސަބްމިޝަން ފޯރމްގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ސިންގަލްސް އަދި ޑަބަލްސްވެސް މިތަރުތީބެވެ).
 .12ދެވަނަ ޑިވިޜަން ފިރިހެން ޓީމެއްގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުން.
 12.1މި ޑިވިޜަން ޓީމެއްގައި ހިމަނަންވާނީ ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިނުވާ
ކުޅުންތެރިންނާއި އުމުރުން  40އަހަރުން މަތީގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ( .މިފަދަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޕެއަރއެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ).
 12.2މި ޑިވިޜަންގެ ޓީމެއްގައި ،ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ އަދި ފަރިތަކުރަމުންދާ ކުޅުންތެރިން
ހިމެނިދާނެއެވެ.
 12.3ޓީމު ޓައި ގައި ކުޅުންތެރިން ނެރެންވާނީ ޓީމް ސްޓްރެންތް އޯޑަރަށެވެ.
 12.4ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ ބިދޭސީ އެއް ކުޅުންތެރިއެކެވެ .މި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ،ޓައި އެއްގައި ކުޅެވޭނީ ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް
އަދި ފުތަރަމަ ޑަބަލްސްއެވެ.
 12.5ޓީމު ލިސްޓުގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގައި ފުރަތަމަ ބަލާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރޭންކިންގ ތަރުތީބަށެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ރޭންކިންގ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތްނަމަ ޓީމު ލިސްޓްގައި ކުޅުންތެރިން ހިމަނަންވާނީ ނޭޝަނަލް ރޭންކިންގ ތަރުތީބުންނެވެ.
(ޓީމު ޓައި ސަބްމިޝަން ފޯރމްގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ސިންގަލްސް އަދި ޑަބަލްސްވެސް މިތަރުތީބެވެ).

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
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 .13ފުރަތަމަ ޑިވިޜަންގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓްގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުން.
 13.1މިޑިވިޜަން ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ފަރިތަކުރަމުންދާ
ޤައުމީ ސިންގަލްސް ރޭންކިންގެ  1ން  3ދެމެދުގެ  1ކުޅުންތެރިއަކެވެ.
 13.2މި ޤަވާޢިދުގެ  13.1ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުރުން މި ޑިވިޜަން ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ ފާއިތުވެދިޔަ 5
އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ފަރިތަކުރަމުންދާ ޤައުމީ ސިންގަލްސް ރޭންކިންގެ  4ން ދަށުގެ
 1ކުޅުންތެރިއެކެވެ 13.1 .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކުޅުންތެރިޔާ ނުހިމަނަނީނަމަ  13.2ގައި ބަޔާންކުރާ 2
ކުޅުންތެރިން ޓީމެއްގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
 13.3މި ޤަވާޢިދުގެ  13.1އަދި  13.2ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން މި ޑިވިޜަންގެ ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ،
ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ގައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކުރަމުންދާ
ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ސިންގަލްސް ރޭންކިންގައި ނުހިމެނޭ  1ކުޅުންތެރިއެކެވެ.
 13.4މި ޤަވާޢިދުގެ  13.1އަދި  13.2ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން މި ޑިވިޜަންގެ ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ،
އެއްވެސް އިރެއްގައި ގައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލަށް ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ،ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު ޤައުމީ
ސީނިއަރ ނޭޝަނަލް ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިނުވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ( .ޢުމުރުން  40އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިން
އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ).
 13.5އެއް ވަނަ ޑިވިޜަންގެ ޓީމު އިވެންޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިނުވާ
ކުޅުންތެރިންނާއި އުމުރުން  40އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނިދާނެއެވެ.
 13.6އެއްވަނަ ޑިވިޜަންގެ ޓީމެއްގައި މުބާރާތް ކުޅުމަށް ބިދޭސީ  1ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނިދާނެއެވެ .މިފަދަ ކުޅުންތެރިއަކު
ހިމަނަނީނަމަ މި ޤަވާޢިދުގެ  13.1ގައި ބަޔާންކުރާ ކުޅުންތެރިޔާއާއި ،މިކުޅުންތެރިޔާއަށް ޓައިއެއްގައި ކުޅެވޭނީ
އެކުޅުންތެރިޔާ ކުޅޭ ކޮންމެވެސް އެއް އިވެންޓެއްގެ  1މެޗެވެ" .މާނައީ މިމާއްދާގައި ބުނާ ކުޅުންތެރިޔާ ސިންގަލްސް
ކުޅެފިނަމަ 13.1 ،ގައި ބުނާ ޤައުމީ ރޭންކިން  1ން  4ދެމެދުގެ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ކުޅެވޭނީ ޑަބަލްސްއެވެ .އަދި ޓައި
ސަބްމިޝަން ހުށައަޅާއިރު މިތަނުން އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅޭނަމަ އެކުޅުންތެރިޔާއަށް  2މެޗު ކުޅެވިދާނެއެވެ".
 13.6.1ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ  2މެޗު ކުޅޭނަމަ ކުޅެންޖެހޭނީ ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް އަދި ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް އެވެ.
ޑަބަލްސްގައި ޕެއަރ ކުރެވޭނީ  13.3 ،13.2އަދި  13.4ގައި ނުހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއަކާ އެކުގައެވެ.
 13.7މި ޤަވާޢިދުގެ  13.1އަދި  13.2ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  2ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ޕެއަރ ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 13.8ޓީމު ލިސްޓުގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގައި ފުރަތަމަ ބަލާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރޭންކިންގ ތަރުތީބަށެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ރޭންކިންގ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތްނަމަ ޓީމު ލިސްޓްގައި ކުޅުންތެރިން ހިމަނަންވާނީ ނޭޝަނަލް ރޭންކިންގ ތަރުތީބުންނެވެ.
(ޓީމު ޓައި ސަބްމިޝަން ފޯރމްގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ސިންގަލްސް އަދި ޑަބަލްސްވެސް މިތަރުތީބެވެ).
 .14ދެވަނަ ޑިވިޜަން އަންހެން ޓީމެއްގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުން.
 14.1މި ޑިވިޜަން ޓީމެއްގައި ހިމަނަންވާނީ ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރު ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިނުވާ ކުޅުންތެރިން
ނާއި

އުމުރުން

40

އަހަރުން

މަތީގެ

ދެ

ކުޅުންތެރިން

ހިމެނިދާނެއެވެ.

(މިފަދަ

ކުޅުންތެރިންނަށް

ނުކުރެވޭނެއެވެ).

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
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 14.2މި ޑިވިޜަންގެ ޓީމެއްގައި ،ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޕޫލްގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ އަދި ފަރިތަކުރަމުންދާ ކުޅުންތެރިން
ހިމެނިދާނެއެވެ.
 14.3ޓީމު ޓައި ގައި ކުޅުންތެރިން ނެރެންވާނީ ޓީމު ސްޓްރެންތް އޯޑަރަށެވެ.
 14.4ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ ބިދޭސީ އެއް ކުޅުންތެރިއެކެވެ .މި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ،ޓައި އެއްގައި ކުޅެވޭނީ ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް
އަދި ފުތަރަމަ ޑަބަލްސްއެވެ.
 14.5ޓީމު ލިސްޓުގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގައި ފުރަތަމަ ބަލާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރޭންކިންގ ތަރުތީބަށެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ރޭންކިންގ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތްނަމަ ޓީމު ލިސްޓްގައި ކުޅުންތެރިން ހިމަނަންވާނީ ނޭޝަނަލް ރޭންކިންގ ތަރުތީބުންނެވެ.
(ޓީމު ޓައި ސަބްމިޝަން ފޯރމްގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ސިންގަލްސް އަދި ޑަބަލްސްވެސް މިތަރުތީބެވެ).
 .15ޓީމުތަކުގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
 15.1ޓީމު ތަކުގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ހިމަނަންވާނީ އެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފަރ ސެޓްފިކެޓް
މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ ކުޅުންތެރިންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭރު ކުޅުންތެރިޔާގެ ރިލީސް އާއި ބެހޭގޮތުން
އެކުޅުންތެރިއެއްގެ ފެޑެރޭޝަނުންދޭ ލިޔުންވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.
ާޢދުތަކާ އެއްގޮތްވާ
 15.2ޓީމު ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވ ި
ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ ކުޅުންތެރިންނަށެވެ .މިގޮތުން ލިސްޓްގައި ހިމަނާ ކުޅުންތެރިންނަށް ،ރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުވަތަ ކުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް ޓީމު ލިސްޓާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
ކުޅުންތެރިންގެ ޕާސްޕޯރޓްގެ ކޮޕީއެއްވެސް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ
އެކުންފުންޏަކުން މުބާރާތުގައި ކުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 15.3ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއެއް ރާއްޖޭގެ އިމިގުރޭޝަން ޤަވާއިދުތަކާ ޙިލާފުވެގެން ޓީމަކަށް ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގައި މި
އެސޯސިއޭޝަނުން ޒިންމާއެއްނުވާނެއެވެ .އަދި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ލައްވާ ކުޅުވައިގެން ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައި
ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެކުލަބެއްގެ މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ.
 15.4މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަށް މިމުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.
 .16ޓީމް އިވެންޓް ކުޅޭނެގޮތް
 16.1ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް ޓައިއެއްގައި ކުޅެވޭނީ ސިންގަލްސް  1މެޗާއި ޑަބަލްސް މެޗެކެވެ.
 16.2ކޮންމެ ޓައި އަކުންމެ މޮޅުވާނީ  5މެޗުން  3މެޗް ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމެކެވެ.
 .17ޓައިގެ މެޗްތައް ކުޅުމުގެ ތަރުތީބު
 17.1ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް  -ދެވަނަ ސިންގަލްސް  -ތިންވަނަ ސިންލްގަލްސް  -ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް  -ދެވަނަ ޑަބަލްސް
 17.2ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް  -ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް  -ދެވަނަ ސިންގަލްސް  -ދެވަނަ ޑަބަލްސް  -ތިންވަނަ ސިންލްގަލްސް
 17.3ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް  -ދެވަނަ ޑަބަލްސް  -ދެވަނަ ސިންގަލްސް  -ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް  -ތިންވަނަ ސިންލްގަލްސް
 17.4ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް  -ދެވަނަ ސިންގަލްސް  -ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް  -ތިންވަނަ ސިންލްގަލްސް  -ދެވަނަ ޑަބަލްސް
 17.5ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް  -ދެވަނަ ސިންގަލްސް  -ދެވަނަ ޑަބަލްސް  -ތިންވަނަ ސިންލްގަލްސް  -ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް
 17.5ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް – ދެވަނަ ސިންގަލްސް – ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް – ތިންވަނަ ސިންލްގަލްސް – ދެވަނަ ޑަބަލްސް.
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
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 17.6ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް  -ދެވަނަ ސިންގަލްސް  -ތިންވަނަ ސިންލްގަލްސް  -ދެވަނަ ޑަބަލްސް  -ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް
 17.7ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް  -ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް  -ދެވަނަ ސިންގަލްސް  -ތިންވަނަ ސިންލްގަލްސް  -ދެވަނަ ޑަބަލްސް
 17.8ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް  -ދެވަނަ ޑަބަލްސް  -ދެވަނަ ސިންގަލްސް  -ތިންވަނަ ސިންލްގަލްސް  -ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް
 17.9ޓައި ސަބްމިޝަން ފޯރމް ހުށައަޅާއިރު އެކަކު ޖެހިޖެހިގެން  2މެޗަކަށް އަރަންޖެހޭނަމަ މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަރުތީބަށް
ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ.
 17.10ޓީމު އިވެންޓްގައި ކުޅުންތެރިއަކަށް ޖެހިޖެހިގެން  2މެޗް ކުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ  20މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތު ކޮޅެއް
ދެވޭނެއެވެ( .ޓެލެވައިޒް މެޗުތަކުގައި ދޭންވާ ހުސްވަޤުތުކޮޅުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅާނީ ރެފްރީއެވެ).
 .18މުބާރާތުގެ މެޗުތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުން.
 18.1ޓައިގައި ކުޅެގެން މޮޅުވާ މެޗަކަށް  5ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
 18.2ޓައިގައި ކުޅެގެން ބަލިވާ މެޗަކަށް  1ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
 18.3ޓައިގައި ނުކުޅޭ މެޗަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 18.4ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ދެޓީމެއް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ބަލާނީ ފައިދާ މެޗަށެވެ .މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ
ދެންބަލާނީ ފައިދާ ސެޓަށެވެ .މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ  2ޓީމު ދެމެދުގައި ކުޅެވުނު ޓައިގެ
ނަތީޖާއަށެވެ.
 18.5ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ދެޓީމަށްވުރެގިނަ ޓީމު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ބަލާނީ ފައިދާ މެޗަށެވެ .މިގޮތުންވެސް
އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ ފައިދާ ސެޓަށެވެ .މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ޕޮއިންޓް ގުނުމަށްފަހު އެންމެ ގިނައިން
ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބަށެވެ.
 .19މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޒިންމާ
 19.1މެޗުތައް ކުޅެންޖެހޭ ތާވަލްގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރާ ގަޑީގެ  45މިނިޓް ކުރިން މެޗަށް ގޮވިދާނެއެވެ.
މެޗަށް ގޮވުމަށްފަހު ،އަމްޕަޔަރ ކޯޓަށްއަރާ  5މިނިޓް ބެލުމަށްފަހު ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިން ހާޞިރުނުވާނަމަ
ހާޞިރުވީ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ މެޗު ލިބޭނެއެވެ.
 19.2ކުޅުންތެރިންނާއި ކްލަބާއި ދެމެދު ހެދޭ އެގްރީމެންޓް އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެއެވެ .ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމަށްފަހު އެކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން އެހެން ކްލަބެއްގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުނަސް އެކުޅުންތެރިޔާއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ
ފުރަތަމަ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކްލަބަކަށެވެ.
 19.3ޓީމު އިވެންޓްގެ ޓީމް ސަބްމިޝަންފޯރމް މެޗު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  30މިނިޓް ކުރިން މެޗު ކޮންޓްރޯލް މޭޒާ
ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ އެވެ .ހަވާލުނުކޮށްފިނަމަ އެޓީމަށް އެ ޓައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
 .20އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން
 20.1މުބާރާތުގެ ޓީމެއްގެ ޓީމު ލިސްޓެއްގައި ހިމެނޭ އޮފިޝަލުން މުބާރާތުގައި އެ ޓީމެއް ތަމްޞީލުކުރާ ޑިވިޜަންގެ އެހެން
ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވަތަ އޮފިޝަލަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ .ދެ ޑިވިޜަން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޑިވިޜަން
އޮތްނަމަވެސް ޢަމަލުކުރެވޭނީ މިގޮތަށެވެ.
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
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 20.2ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ބަންދުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ޓީމު
ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްގެން އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް މުބާރާތުން
ވަކިކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޓީމާއި މެދު އެޅޭނެއެވެ.
 20.3މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރުން މަނާ ބޭސް
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މިކަމާމެދު ޓީމު އޮފިޝަލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މުބާރާތުގެ
ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ކުޅުންތެރިން މިފަދަ ބޭސް ބޭނުންކޮފައިވޭތޯ ބަލާނެއެވެ .މިގޮތުން
ކަނޑައެޅޭ ކުޅުންތެރިން މި ޓެސްޓް ކުރުމަށް އިޖާބަދީ މިކޮމިޓީއާ އެއްބާރުލާން ޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ ބޭހެއް އެއްވެސް
ކުޅުންތެރިއަކު ބޭނުންކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެކަމާއިމެދު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް
އެޅޭނެއެވެ.
 20.4ޓީމު އޮފިޝަލުން އަބަދުވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޅުމުން
ބޭރުގައި ޓީމުންކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރެވެ.
 20.5ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަދި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ހޯލްތެރޭގައި ރެފްރީންނާއި އަމްޕަޔަރުނާއި ،ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންނާއި ދިމާކޮށް،
ނޭދެވޭ ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާއިމެދު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ
ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެއެވެ.
 20.6މުބާރާތް ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސެޝަންގެ ބައިގަޑިއިރު ކުރިން މެޗު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓުތަކުން އޮފިޝަލުންނާއި
ކުޅުންތެރިން ފައިބަންވާނެއެވެ.
 20.7މުބާރާތް ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސެޝަންގެ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން މެޗު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓުތަކުން
އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން ފައިބަންވާނެއެވެ.
 .21މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމު އޮފިޝަލުން ހިންގާ ނޭދޭވޭ ޢަމަލުތަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް
 21.1މެޗެއްގައި 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
ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 21.2ހިންގި ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށްބަލައި ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ މުބާރާތުގެ މެޗަކުން
ސަސްޕެންޑް ކުރުން ،މުބާރާތުން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ބީއޭއެމުން ހިންގާ މުބާރާތްތަގައި ބައިވެރި
ނުވެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 21.3މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިއަކު ކުރާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކާޑެއްގެ ދައްކާފިނަމަ އެދެއްކި ކާޑަކަށް ޖޫރިމަނާ
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޖޫެރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ރީނދޫ ކާޑަކަށް  150/-ރުފިޔާ ،ރަތް ކާޑަކަށް 250/-
ރުފިޔާ އަދި ކަޅު ކާޑަކަށް  500/-ރުފިޔާ އެސޯސިއޭޝަނަން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
 .22މެޗް ދޫކޮށްލުން
 22.1މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ،ކުޅުންތެރިއަކު މެޗު ފިކްސް ކުރިކަމަށް މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ
ހިނދެއްގައި އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ .މައްސަލަ ބީ.އޭ.އެމް

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
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ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިގެން މެޗު ފިކްސް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެޓީމެއް ނުވަތަ
ކުޅުންތެރިއަކު ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އެ ޓީމެއް ނުވަތަ އެ ކުޅުންތެރިއެއް މުބާރާތުން ވަކި ކުރެވިދާނެއެވެ.
 22.2ޓީމު އިވެންޓުގައި މެޗު ފިކްސް ކުރުމަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަކަށް ކުރިއަށްދިއުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ
ނަތީޖާއެއް އެއް ޓީމު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމު ބައިވެރިވެގެން ގަސްތުގައި ނެރުމެވެ.
 .23އިސްތިހާރު
މބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ނުވަތަ މެޗު ތަކެއްގައި ޓީމު އަދި އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅުންތެރިން ކުރާ އިޝްތިހާރަކީ އިސްލާމް ދީނާއި
ު 23.1
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ނުވާ (ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަންގެ ޤަވާއިދު ހުއްދަކުރާ) އިސްތިހާރަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 23.2ހެދުމުގައި އިސްތިހާރު ޖަހަންވާނީ  BWFގެ ޖެނެރަލް ކްލޯތިންގ ރެގިއުލޭޝަން ޤަވާޢިދުގައިވާ މިންގަނޑަށެވެ .ނުވަތަ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކަށެވެ.
 .24މުބާރާތް ކުޅޭ ޖާޒީ
 24.1މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅުން އެދެވިގެންވަނީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް އެދެވިގެންވާ ހެދުމެއްގައެވެ .ޓެލެވައިޒްޑް މެޗު ތަކުގައި
ޑަބަލްސް ޕެއަރ ތިބެންވާނީ ޕެއަރއެއްކަން ދޭހަވާފަދަ އެއްވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްގައެވެ .އަދި މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޓީމު ތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ހާޟިރުވާން ވާނީ އެއީ ޓީމެއްކަން ދޭހަވާފަދަ ޖާޒީ
ހެދުމެއްގައެވެ.
 24.2މަތީގައި ބަޔާންކުރާ ޖާޒީއަކީ ސާފުތާހިރު ،ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުނުވާ ޖާޒީއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 24.3ކުޅެން އަރާއިރުލާ ޖާޒީއަކީ ނިވާކަންކުނޑަ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަންއިގޭފަދަ ގަޔަށްބާރު ޖާޒީއެއްކަން އަންޕަޔަރ ނުވަތަ
ރެފްރީއަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ހިދެއްގައި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ޖާޒީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވި މިގޮތުންވެސް ޖާޒީ ބަދަލު
ނުކޮށްފި ހާލަތެއްގައި ކުޅެންތެރިއާއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .25ހޮވާ ވަނަތައް
 25.1މުބާރާތުގައި ހޮވޭނީ ކޮންމެ ޑިވިޜަނެއްގެ ،ކޮންމެ އިވެންޓަކުން  1ވަނަ 2 ،ވަނަ އަދި  3ވަނަ އެވެ .މުބާރާތުގެ ޓީމު
އިވެންޓްގައި  3ވަނަ ހޮވާނީ މަދުވެގެން  4ޓީމު ބައިވެރިވެއްޖެ ނަމައެވެ.
 .26އިނާމް
 26.1އޯޕަންސް  1ވަނަ އަށް ތަށި ،ރަން މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން
 26.2އޯޕަންސް  2ވަނަ އަށް ރިހިމެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން
 26.3އޯޕަންސް  3ވަނަ އަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން
 26.4ފުރަތަމަ ޑިވިޜަންގެ  1ވަނަ ފިރިހެން ޓީމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ވާދައިގެ ތަށި ،އެސޯސިއޭޝަނުން ހުށައަޅާ
މިލްކުވާ ތަށި ،ރަން މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް
 26.5ފުރަތަމަ ޑިވިޜަން  1ވަނަ އަންހެން ޓީމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ވާދައިގެ ތަށި ،އެސޯސިއޭޝަނުން ހުށައަޅާ
މިލްކުވާ ތަށި ،ރަން މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް
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,
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 26.6ކޮންމެ ޑިވިޜަނެއްގެ ދެވަނަ ޓީމަށް ރިހި މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން
 26.7ކޮންމެ ޑިވިޜަނެއްގެ ތިންވަނަ ޓީމަށް ލޯ މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމު އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން
 26.8މުބާރާތުގެ ވަނަވަނަ އަށް ދާ ފަރާތްތައް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޙާޟިރު ވެވެންނެތްނަމަ އެކަން އެސޯސިއޭޝަނަށް
ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ ނަންވެސް ލިޔުމުން
އެސޯސިއޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް
ހުށައެޅޭނެއެވެ.
 .27ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެވޭ ކަމެއް ދިމާވުން
 27.1ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއް ނިންމާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެޑްމިންޓަން ފެޑެރޭޝަންގެ
ޤަވާޢިދުތަކަށް ބަލާ މުބާރާތުގެ ޓޯނަމެންޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން
ނުވަތަ އެކްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
 27.2މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީންނެވެ.

 06 ................ސެޕްޓެމްބަރު ................ 2018

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
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