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ޖުމްހޫރީ  50ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޤަވާޢިދު
 .1ތަޢާރަފް
 .1.1މިމުބާރާތަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  50އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާވާ ހިންގޭ މުބާރަތެކެވެ.
 .2ޤަވާއިދުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތައް
 .2.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މިޤަވާޢިދުގައި ޝާމިލުވާނެއެވެ.
 .3މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް
 .3.1މުބާރާތް ކުޅެވޭނީ މިކްސްޑް ޓީމު އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 .4މުބާރާތް ހިންގުން
 .4.1މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީ ކަނޑައަޅާނީ މި އެސޯސިއޭޝަނުން ނެވެ.
 .4.2މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މުބާރާތް ރާވާހިންގާ ކޮމެޓީއިންނެވެ .މިކޮމިޓީގައި މުބާރާތަށް
ކަނޑައެޅޭ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީ ހިމެނޭނެއެވެ .މިކޮމިޓީގެ ޒިންމާއަކީ މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމާބެހޭ އިންތިޒާމްތައް
ހަމަޖައްސާ ،މުބާރާތް ހިންގުމެވެ.
 .4.3މިމުބާރާތް ކުޅުމުގެ އާންމު ޤަވާއިދަކަށް ބަލާނީ 'ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން' ގެ އެންމެ ފަހުގެ ބެޑްމިންޓަން ޤަވާޢިދު
'ލޯސް އޮފް ބެޑްމިންޓަން' އަދި 'ކޮންޕެޓިޝަން ރެގިއުލޭޝަން' އެވެ.
 .4.4މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޝަޓްލް އެކެވެ.
 .5މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތާއި މެޗްތަކުގެ ތާވަލް (ޑްރޯ)
 .5.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުގެ ޢަދަދަށް ބަލާ މުބާރާތް ކުޅޭ ގަޑިތައް ކަނޑަޅާނީ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާ ކޮމިޓީއިންނެވެ.
 .5.2މެޗްތަކުގެ ތާވަލް ލަސްވެގެން މުބާރާތް ފެށުމުގެ  3ދުވަސް ކުރިން މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިޢުލާން
ކުރަންވާނެއެވެ.
 .5.3މެނޭޖަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުން ޓީމު މެނޭޖަރު ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
މެނޭޖަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ޓީމުތަކުން 500/-ރ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން ،3314057 :ފެކްސް3317896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
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 .6ޓީމުތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ހިމެނުން.
 .6.1ފާއިތުވެދިޔަތަނުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުދައްކާ
އޮވެއްޖެނަމަ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ވާދަކުރެވޭނީ އެޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.
 .6.2މި މުބާރާތުގެ ޓީމުތަކުގައި ހިމަނަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނެވެ.
 .6.3ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލުގައި މިހާރު ފަރިތަކުރަމުންދާ ކުޅުންތެރިންނާއި ،ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލުން ވަކިވިތާ މީލާދީގޮތުން 5
އަހަރު ނުވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ( 2ދޭއް) ކުޅުންތެރިން ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ( .ދެ ކުޅުންތެރިން
ގުނާނީ އަންހެން އަދި ފިރެހެން އެއްކޮށެވެ).
 .6.4ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލުގައި ކުރީގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ،ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލުން ވަކިވިތާ
މީލާދީގޮތުން  5އަހަރުވެ  10އަހަރު ނުވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ( 1އެކެއް) ކުޅުންތެރިއެއް ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް
ހިމެނިދާނެއެވެ.
ާލތެއްގައި 6.4ގެ
 .6.4.1މި މާއްދާގެ 6.3ގައި ހިމެނޭ ގިންތީގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއް ޓީމުގައި ހިމަނާފައި ނެތް ޙ ަ
ގންތިން ޖުމްލަ (3ތިނެއް) ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
ި
ާލތެއްގައި 6.4ގެ
 .6.4.2މި މާއްދާގެ 6.3ގައި ހިމެނޭ ގިންތީގެ (1އެކެއް) ކުޅުންތެރިއެއް ޓީމުގައި ހިމަނާފައިވާ ޙ ަ
ގންތިން ޖުމްލަ (2ދެއެއްް) ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
ި
 .6.5ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލުން ވަކިވިތާ މީލާދީގޮތުން  10އަހަރު ވެފައިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި ،ޤައުމީ ސީނިއަރ ޕޫލުގައި
ކުރީގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އުމުރުން މީލާދީގޮތުން  40އަހަރު ފުރިފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެ
ތެރެއިން ( 1އެކެއް) ކުޅުންތެރިއެއް ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ.
 .6.5.1މި މާއްދާގެ  6.3އަދި 6.4ގެ ގިންތިތަކުން ޓީމުލިސްޓުގައި ހިމަނަން ހުއްދަކުރާ (3ތިނެއް) ކުޅުންތެރިންގެ
ތެރެއިން ،އެ ގިންތިތަކުން ހިމަނާފައިނެތް ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދަށް ބަލައި ،އެ އަދަދަށް  6.5ގެ ގިންތީގެ
ކުޅުންތެރިން ޓީމުލިސްޓުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
 .6.6މި މާއްދާގެ  6.4 ،6.3އަދި  6.5ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން ޓީމުގައި ހިމަނާ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކުގައި ޕެއަރއެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް  6.5ގެ ގިންތީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ގިންތީގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއި އެކު ޕެއަރ
ކުރެވިދާނެއެވެ.

 .7ޓީމް އިވެންޓް ކުޅޭނެގޮތް
 .7.1ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް ޓައި އެއްގައި ކުޅެވޭނީ  2މެޗެކެވެ.
 .7.2ކޮންމެ ޓައި އަކުންމެ މޮޅުވާނީ ޓައިއެއްގައި ހިމެނޭ  5މެޗުން  3މެޗް ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމެކެވެ.

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން ،3314057 :ފެކްސް3317896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
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 .8ޓައިގެ މެޗްތައް ކުޅުމުގެ ތަރުތީބު
 .8.1އަންހެން ސިންގަލްސް  -ފިރެހެން ސިންގަލްސް  -މިކްސް ޑަބަލްސް  -އަންހެން ޑަބަލްސް  -ފިރެހެން ޑަބަލްސް؛
 .8.2އަންހެން ސިންގަލްސް  -އަންހެން ޑަބަލްސް  -ފިރެހެން ސިންގަލްސް  -ފިރެހެން ޑަބަލްސް  -މިކްސް ޑަބަލްސް؛
 .8.3އަންހެން ސިންގަލްސް  -ފިރެހެން ޑަބަލްސް  -ފިރެހެން ސިންގަލްސް  -އަންހެން ޑަބަލްސް  -މިކްސް ޑަބަލްސް؛
 .8.4އަންހެން ސިންގަލްސް  -ފިރެހެން ސިންގަލްސް  -އަންހެން ޑަބަލްސް  -މިކްސް ޑަބަލްސް  -ފިރެހެން ޑަބަލްސް؛
 .8.5އަންހެން ސިންގަލްސް  -ފިރެހެން ސިންގަލްސް  -ފިރެހެން ޑަބަލްސް  -މިކްސް ޑަބަލްސް  -އަންހެން ޑަބަލްސް؛
 .8.6އަންހެން ސިންގަލްސް – ފިރެހެން ސިންގަލްސް – އަންހެން ޑަބަލްސް – މިކްސް ޑަބަލްސް – ފިރެހެން ޑަބަލްސް؛
 .8.7އަންހެން ސިންގަލްސް  -ފިރެހެން ސިންގަލްސް  -މިކްސް ޑަބަލްސް  -ފިރެހެން ޑަބަލްސް  -އަންހެން ޑަބަލްސް؛
 .8.8އަންހެން ސިންގަލްސް  -އަންހެން ޑަބަލްސް  -ފިރެހެން ސިންގަލްސް  -މިކްސް ޑަބަލްސް  -ފިރެހެން ޑަބަލްސް؛
 .8.9އަންހެން ސިންގަލްސް  -ފިރެހެން ޑަބަލްސް  -ފިރެހެން ސިންގަލްސް  -މިކްސް ޑަބަލްސް  -އަންހެން ޑަބަލްސް؛
 .8.10ޓައި ސަބްމިޝަން ފޯމް ހުށައަޅާއިރު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޖެހިޖެހިގެން  2މެޗެއް ކުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ ،މުބާރާތުގެ
ރެފްރީންނަށް މެޗުތައް ކުޅުމުގެ ތަރުތީބަށް މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ.
 .8.11އެއް ކުޅުންތެރިއަކަށް ޖެހިޖެހިގެން  2މެޗް ކުޅެން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  20މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތު ކޮޅެއް
ދެވޭނެއެވެ( .ޓެލެވައިޒް މެޗުތަކުގައި ދޭންވާ ހުސްވަޤުތުކޮޅުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅާނީ ރެފްރީއެވެ).
 .9މުބާރާތުގެ މެޗުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން.
 .9.1ޓައިގައި ކުޅެގެން މޮޅުވާ މެޗަކަށް  5ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
 .9.2ޓައިގައި ކުޅެގެން ބަލިވާ މެޗަކަށް  1ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
 .9.3ޓައިގައި ނުކުޅޭ މެޗަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 .9.4ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ދެޓީމެއް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ބަލާނީ ފައިދާ މެޗަށެވެ .މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ
ދެންބަލާނީ ފައިދާ ގޭމަށެވެ .މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ  2ޓީމު ދެމެދުގައި ކުޅެވުނު ޓައިގެ ނަތީޖާއަށެވެ.
 .9.5ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ދެޓީމަށްވުރެގިނަ ޓީމު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ބަލާނީ ފައިދާ މެޗަށެވެ .މިގޮތުންވެސް
އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ ފައިދާ ގޭމަށެވެ .މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ޕޮއިންޓް ގުނުމަށްފަހު އެންމެ ގިނައިން
ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބަށެވެ.

 .10މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޒިންމާ
 .10.1ޓީމް އިވެންޓްގެ ޓީމް ސަބްމިޝަން ފޯމް މެޗް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  30މިނިޓްކުރިން މެޗް ކޮންޓްރޯލް މޭޒާ
ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ އެވެ .ހަވާލުނުކޮށްފިނަމަ އެޓީމަށް އެޓައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން ،3314057 :ފެކްސް3317896 :
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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 .10.2މެޗަށް ގޮވުމަށްފަހު ،އަމްޕަޔަރު ކޯޓަށްއަރާ  5މިނިޓް ބެލުމަށްފަހު ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިން ހާޞިރުނުވާނަމަ
ހާޞިރުވި ޓީމަށް އެމެޗު ލިބޭނެއެވެ.
 .10.3ޓީމު އޮފިޝަލުން އަބަދުވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޅުމުން
ބޭރުގައި ޓީމުންކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރެވެ.
 .11އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން
 .11.1މުބާރާތުގެ ޓީމެއްގެ ޓީމު ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އޮފިޝަލުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވަތަ
އޮފިޝަލަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ.
 .11.2ކުޅުންތެރިންނާއި ކްލަބާއި ދެމެދު ހެދޭ އެގްރީމެންޓް އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެއެވެ .ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމަށްފަހު އެކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން އެހެން ކްލަބެއްގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނުނަސް އެކުޅުންތެރިޔާއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ދެވޭނީ ފުރަތަމަ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކްލަބަކަށެވެ.
 .11.3ޤާނޫނާއި 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.
 .11.4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރުން މަނާ ބޭސް
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މިކަމާމެދު ޓީމް އޮފިޝަލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާ
ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ކުޅުންތެރިން މިފަދަ ބޭސް ބޭނުންކޮށްފައި ވޭތޯ ބަލާނެއެވެ .މިގޮތުން
ކަނޑައެޅޭ ކުޅުންތެރިން ޓެސްޓް ކުރުމަށް އިޖާބަދީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ .މިފަދަ ބޭހެއް
އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ބޭނުންކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެކަމާއިމެދު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ
ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެއެވެ.
 .11.5ކުޅިވަރު ކުޅޭ ހޯލްތެރޭގައި އަދި ހޯލުން ބޭރުގައިވެސް މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިންނާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން
ފަރާތްތަކާ ދިމާކޮށް ،ހިންގާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއްގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ ޢަމަލެއް ހިންގި ކުޅުންތެރިން،
އޮފިޝަލުން ނުވަތަ ޓީމާއި މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

 .12މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމު އޮފިޝަލުން ހިންގާ ނޭދޭވޭ ޢަމަލުތަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް؛
 .12.1މެޗެއްގައި ކުޅުންތެރިން ނުވަތަ އޮފިޝަލުން ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެޢަމަލު ހިންގި
ކުޅުންތެރިއަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ނުވަތަ ޓީމެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެސޯސިއޭޝަންގެ
ޑިސިޕްލަނަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން ،3314057 :ފެކްސް3317896 :
1st Floor, Male’ Sports Complex, Maafaiy Thakurufaanu Magu, Male’ Maldives. Tel: (960) 331 4057, Fax: (960) 331 7896,
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 .12.2މިގޮތުން ހިންގާ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށްބަލައި ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ މުބާރާތުގެ
މެޗަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުން ،މުބާރާތުން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ މުބާރާތްތަކުގައި
ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 .13މެޗް ފިކްސިންގް (މެޗް ދޫކޮށްލުން)
ްޖ
 .13.1މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ،ކުޅުންތެރިއަކު މެޗު ފިކްސް ކުރިކަމަށް މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިއ ެ
ހިނދެއްގައި އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ.

 .14އިސްތިހާރު
މބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީގައި ޖަހާ އިސްތިހާރަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފު
ު .14.1
ނުވާ އިސްތިހާރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 .15މުބާރާތް ކުޅޭ ޖާޒީ
 .15.1މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުން އެދެވިގެންވަނީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް އެދެވިގެންވާ ހެދުމެއްގައެވެ .މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޓީމު ތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ހާޟިރުވާން ވާނީ އެއީ ޓީމެއްކަން ދޭހަވާފަދަ ޖާޒީ
ހެދުމެއްގައެވެ.
 .15.2މަތީގައި ބަޔާންކުރާ ޖާޒީއަކީ ސާފުތާހިރު ،ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުނުވާ ޖާޒީއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 .16ހޮވާ ވަނަތައް
 .16.1މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ  1ވަނަ 2 ،ވަނަ އަދި  3ވަނަ އެވެ .މުބާރާތުގެ  3ވަނަ ހޮވާނީ މަދުވެގެން  4ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެ
ނަމައެވެ.

 .17އިނާމް
 .17.1އިވެންޓުގެ  1ވަނަ އަށް ތަށި ،ރަން މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން
 .17.2އިވެންޓުގެ  2ވަނަ އަށް ރިހިމެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން
 .17.3އިވެންޓުގެ  3ވަނަ އަށް ލޯ މެޑެލް ،ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން
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