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އަތޮޅު ލީގު ބެޑްމިދްޓަދް މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު
 .1މުބާރާތުގެ ތައާރަފް
 1.1މިމުބާރާތަކީ 2008ވަދަ އަހަރުދް ފެފިގެދް ކޮދްމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިއެސޯސިއޭޝަދުދް ބާއްވަމުދް ގެދްދާދެ
މުބާރާތެކެވެ .މިމުބާރާތުގެ ދަމަކީ އަތޮޅު ލީގު ބެޑްމިދްޓަދް މުބާރާތެވެ .މިމުބާރާތް ކުޅެވޭދީ އޯޕަދް މެޗުތަކަކާއި އަދި
ޓީމްއިވެދްޓް މެޗުތަކެއް ހިމެދޭގޮތަފެވެ .މިމުބާރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި ރަފްތަކަފް ޚާއްޞަކޮފްގެދް ބާއްވާ
މުބާރާތެކެވެ.

 .2ޤަވާއިދުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތައް
 2.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުޅުދްތެރިދްދާއި އޮފިޝަލުދް މިޤަވާއިދުގައި ޝާމިލްވާދެއެވެ.

.3ރޭދްކިދް ޕޮއިދްޓް ދިދުދް

މިމުބާރާތަކީ އަތޮޅުލީގަފް ޚާއްޞަ ރޭދްކިދްގ ޕޮއިދްޓްސް ދެވޭ މުބާރާތެކެވެ .އަދި މިމުބާރާތުގެ

1.3

ރޭދްކިދްގް ޕޮއިދްޓްސް އަކީ ޤައުމީ ރޭދްކިދްގްގައި ދުހިމެދި މުޅިދްވަކިދް ރޭދްކްކުރެވޭ ބުމާރާތެކެވެ.

.4މުބާރާތުގެ އިވެދްޓްތައް
 4.1މުބާރާތް ކުޅުމަފްހަމަޖެހިފައިވާ އިވެދްޓްތައް ތިރީގައި މިވަދީއެވެ.
ހ .އޯޕަދް ސިދްގަލްސް (އަދްހެދްކ ފިރިހެދް)
ފ .އޯޕަދް ޑަބަލްސް (އަދްހެދްކ ފިރިހެދް)
ދ .އޯޕަދް މިކްސް ޑަބަލްސް
ރ .ޓީމް އިވެދްޓް (ފިރިހެދް  /އަދްހެދް)

 4.2މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެދްޓެއް ކުރިއަފް ގެދްދެވޭދީ މަދުވެގެދް  3ދް ބައިވެރިދް ދުވަތަ  3ދް ޓީމް
ބައިވެރިވާދަމައެވެ.
ކރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަ ު
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.5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުދް

 5.1މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭދީ މިއެސޯސިއޭޝަދުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެދް ހިދްގޭ އަތޮޅުތަކުގެ ބީޑީސީ
ޓީމުތަކަފާއިކ ބީޑީސީ ހެދިފައިދުވާ އަތޮޅުތަކުދްދާއި އަމިއްލަ ރަފްރަފުގެ ދަމުގައާއި އަތޮޅުތަކުދްދާއި
އަމިއްލަ ރަފްރަފުގެ ދަމުގައާއި އަމިއްލަ ރަފްރަފުގެ ދަމުގައި ހެދިފައިވާ އެދްޖީއޯ ގެ ދަމުގައެވެ.
 5.2އަމިއްލަގޮތުދް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮދްމެ އަތޮޅެއްގެ ރަތްޔިތަކަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.
 5.3މިޤަވާޢިދުގެ  5.2ވަދަ މާއްދާގައި ބުދާ ކުޅުދްތެރިދްގެ ތެރެއިދްކ މިލީގުގެ އަމިއްލަ އިވެދްޓެއްގައި ބައިވެރިވެވޭދީ ރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސީދިއަރ ޕޫލްގައި އެއްވެސް ދުވަސްވަރަކު ފަރިތަކޮފްފައިވާ ކުޅުދްތެރިދްގެ ތެރެއިދް ޢުމުރުދް  45އަހަރު ފުރިފައިވާ
ކުޅުދްތެރިދްދަފެވެ.

 5.4މިޤަވާޢިދުގެ  5.2ވަދަ މާއްދާގައި ބުދާ ކުޅުދްތެރިދްގެ ތެރެއިދްކ މިލީގުގެ އަމިއްލަ އިވެދްޓެއްގައި
ބައިވެރިވެވޭދީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޖޫދިއަރ ޕޫލްގައި އެއްވެސް ދުވަސްވަރަކު ފަރިތަކޮފްފައިވާ ދުވަތަ
ފަރިތަކުރަމުދްދާ ކުޅުދްތެރިދްގެ ތެރެއިދް ޢުމުރުދް  33އަހަރު ފުރިފައިވާ ކުޅުދްތެރިދްދަފެވެ.
 5.5ވޭތުވެދިޔަ ޤައުމީ ބެޑްމިދްޓަދް މުބާރާތުގެ 1ވަދަ ޑިވިޜަދަފް ކުޅެފައިވާ  1ކުޅުދްތެރިއަކު މިލީގުގެ ޓީމް
އިވެދްޓްގައި ހިމެދިދާދެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކުޅުދްތެރިއަކަފް ކުޅެވޭދީ  1މެޗެވެ.
 5.6ފާއިތުވެދިޔަތަދުގައި މިއެސޯސިއޭޝަދުދް ހިދްގާފައިވާ މުބާރާތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޖޫރިމަދާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުދް
ދުދައްކާ އޮވެއްޖެދަމަ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭދީ އެޖޫރިމަދާއެއް ދެއްކުމަފްފަހުގައެވެ.

.6މުބާރާތް ހިދްގުދް
 6.1މިމުބާރާތް ރާވާ ހިދްގާދީ ބީ.އޭ.އެމްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މުބާރާތް ރާވާ ހިދްގާ ކޮމިޓީދްދެވެ .މިކޮމިޓީގައި މުބާރާތަފް
ކަދޑައެޅޭ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ހިމެދިގެދްވާދެއެވެ .މިކޮމިޓީގެ ޒިދްމާއަކީ މިމުބާރާތް ރާވާ ހިދްގުމާބެހޭ ހުރިހައި އިދްތިޒާމްތައް
ހަމަޖައްސާ މުބާރާތް ހިދްގުމެވެ.
 6.2މިމުބާރާތް ކުޅުމުގެ އާދްމު ޤަވާއިދަކަފް ބަލާދީ 'ބެޑްމިދްޓަދް ވޯލްޑް ކޮދްފެޑެރޭޝަދް' ގެ އެދްމެ ފަހުގެ ބެޑްމިދްޓަދް
ޤަވާޢިދު 'ލޯސް އޮފް ބެޑްމިދްޓަދް' އަދި 'ކޮދްޕެޓިޝަދް ރެގިއުލޭޝަދް' އެވެ.
 6.3މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީ ކަދޑައަޅާދީ ބީ.އޭ.އެމް އިދްދެވެ .އަދި މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިދް އިޢުލާދް ކުރަދްވާދެއެވެ.
 6.4މުބާރާތުގައި ބޭދުދްކުރާދީ (ޔޮދެކްސް މާވިސް  350ދުވަތަ  )500ދަމްބަރުގެ ސިދްތަޓިކް ބޯޅައެވެ.
ކރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލެފޯން  331 4057 :ފެކްސް331 7896 :
 1ވަނަ ބުރި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ،މާފަތްތަ ު
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.7މުބާރާތުދް ވަކިވުދް
 7.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމެއް ދުވަތަ ކުޅުދްތެރިޔަކު މުބާރާތުދް ވަކިވާދަމަ މުބާރާތުދް ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
ކުރިދް ޖޫރިމަދާއަކާއި ދުލާ ވަކިވެވިދާދެއެވެ.
 7.2މުބާރާތުދް ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެފަހުދް ކުޅުދްތެރިޔަކު މުބާރާތުދް ވަކިވާދަމަކ ވަކިވާ ކޮދްމެ އިވެދްޓްއަކަފް
ޖޫރިމަދާއެއްގެ ގޮތުގައި 100/-ރ ވަކިވާ ކޮދްމެ ކުޅުދްތެރިޔަކު އެސޯސިއޭޝަދަފް ދައްކަދްޖެހޭދެއެވެ.
 7.3މުބާރާތުދް ވަކިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެފަހުދް ޓީމެއް މުބާރާތުދް ވަކިވާދަމަ ޖޫރިމަދާއެއްގެ ގޮތުގައި 300/-ރ ވަކިވާ
ކޮދްމެ ޓީމެއް އެސޯސިއޭޝަދަފް ދައްކަދްޖެހޭދެއެވެ.
 7.4މުބާރާތުގެ މެޗަކަފް ޓީމް ޙާޟިރު ދުވެއްޖެދަމަ ދުވަތަ ޙާޟިރުވެ އެމެޗެއް ދުކުޅުދު ދަމަ ދުވަތަ މަޤުބޫލް އުޒުރެއްދެތި މެޗް
ފުރިހަމަދުކޮފް ފައިބާފިދަމަ އެޓީމެއް 500/-ރ އާއި 2000/-ރ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުދް ޖޫރިމަދާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލަދަރީ
ކޮމިޓީއަފް ލިބިގެދްވެއެވެ .ޖޫރިމަދާގެ ޢަދަދު ކަދޑައަޅާދީ ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީއިދްދެވެ .ޖޫރިމަދާ ކުރިދަމަވެސް
މައްސަލައިގެ ބާވަތަފްބަލާ އެޓީމަކާ މެދު ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީއިދް ކަދޑައަޅާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާދެއެވެ.

.8މުބާރާތުގެ ރެފްރީދްގެ ޒިދްމާ
 8.1މުބާރާތުގެ ކުޅުދް ހިދގަމުދްދާ ވަގުތު ހުރިހާ ކަމެއް ދިދްމުދް.
 8.2މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއިދް ތައްޔާރުކުރާ ތާވަލައި އެއްގޮަތްވާ ގޮތުގެމަތީދް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަފް ފައްތައިގެދް ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ
އެއްގޮތަފް މެޗުތައް ކުރިއަފް ގެދްދިއުދް.
 8.3ކުޅެދް ފެފުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަފް ކުޅޭތަދަފް ޙާޟިރުދުވާ ކުޅުދްތެރިދްދާއި އަޚްލާޤީ ފެދްވަރު ދަފްވެގެދް ތަކުރާރުކޮފް
ކުފްކުރާ ކުޅުދްތެރިދްދާއި މެދު ޤަވާޢިދުދް ފިޔަވަޅު އެޅުދް.
 8.4ރެފްރީ ދެތް ޙާލަތްތަކުގައި މަތީގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ޒިދްމާ އުފުލާދީ ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީއެވެ.

.9މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަފްގެދްދެވޭ ގޮތާއި މެޗްތަކުގެ ތާވަލް (ޑްރޯ)
 9.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުދްތެރިދްގެ ޢަދަދަފް ބަލާ މުބާރާތް ކުޅޭ އުޞޫލާއި ގަޑިތައް ކަދޑަޅާދީ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއިދްދެވެ.
 9.2މެޗްތަކުގެ ތާވަލް ލަސްވެގެދް މުބާރާތް ފެފުމުގެ  2ދުވަސް ކުރިދް މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުދް އިޢުލާދް ކުރަދްވާދެއެވެ.
 9.3މެދޭޖަރސް މީޓިދްގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮދްމެ ޓީމަކުދް ޓީމު މެދޭޖަރ ބައިވެރިވާދް ވާދެއެވެ .އަމިއްލަގޮތުދް
ބައިވެރިވާ ކޮދްމެ ކުޅުދްތެރިއަކަފް މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވިދާދެއެވެ.
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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.13ސީޑް ކުރުދް
 13.1ޓީމު ސަބުމިޓު ކުރުމުގައި ބަލަދްވާދީ އަތޮޅުލީގުގެ ރޭދްކިދް އޯޑަރަފެވެ.
 13.2ޓީމް ޓައި ގައި ކުޅުދްތެރިދް ދެރެދްވާދީ ޓީމް ސްޓްރެދްތް އޯޑަރަފެވެ.

.11ޓީމުތަކުގައި ކުޅުދްތެރިދް ހިމެދުދް.
 11.1މިލީގުގެ ޓީމެއްގައި ހިމަދަދްވާދީ އެއަތޮޅަކަފް ދިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ރަފްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި
ކުޅުދްތެރިދްދެވެ.

އެއަތޮޅެއްގައި

މެދުދުކެދޑި

ދިރިއުޅޭތާ

6

މަސް

ދުވަސް

ވެފައިވާ

ކުޅުދްތެރިދް

މިމާއްދާއިދް

އިސްތިސްދާވާދެއެވެ.

 11.2މިލީގުގެ ޓީމެއްގައި ހިމަދަދްވާދީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސީދިއަރ ދޭޝަދަލް ޕޫލްގައި އެއްވެސް ދުވަސްވަރަކު
ފަރިތަކޮފްފައިވާދަމަކ

ޢުމުރުދް

35

އަހަރުދް

މަތީގެ

ކުޅުދްތެރިއެކެވެ.

(ޓީމެއްގައި

މިފަދަ

އެއްކުޅުދްތެރިއަކަފްވުރު ގިދައިދް ހިމަދައިގެދް ދުވާދެއެވެ).
 11.3މިލީގުގެ ޓީމެއްގައި ގައުމީ ޖޫދިއަރ ދެޝަދަލް ޕޫލްގައި ފަރިތަ ކުރަމުދްދާ  2ކުޅުދްތެރިދް ހިމެދިދާދެއެވެ.
( މިފަދަ ދެކުޅުދްތެރިދް އެކުގައި ޕެއަރއެއް ދުކުރެވޭދެއެވެ ).ޖޫދިއަރ ކުޅުދްތެރިދްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭދީ 18
އަހަރުދް ދަފުގެ ކުޅުދްތެރިދްދެވެ.
 11.4އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ޤައުމީ ޖޫދިއަރ ޕޫލެއްގައި ފަރިތަކޮފްފައިވާ  2ކުޅުދްތެރިދްދަފްވުރެދް ގިދައިދް
ހިމަދައިގެދްދުވާދެއެވެ( .މިފަދަ ކުޅުދްތެރިދްގެ ތެރެއިދް ޢުމުރުދް  33އަހަރުދް މަތީގެ ކުޅުދްތެރިދް
އިސްތިސްދާ ވާދެއެވެ).
 11.5މަތީގައި  11.4ގައި ވާ ކުޅުދްތެރިދްގެ ތެރެއިދް އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ގައުމީ ޓީމްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް
ކޮފް ވާދަކޮފްފައިވާ ދަމަ  45އަހަރުދް މަތީގެ ކުޅުދްތެރިދްދެވެ.

 .12ޓީމް އިވެދްޓް ކުޅޭދެގޮތް
 12.1ކޮދްމެ ކުޅުދްތެރިއަކަފްވެސް ޓައިއެއްގައި ކުޅެވޭދީ ގިދަވެގެދް ދެމެޗެވެ .އެއީ  1ސިދްގަލްސް އަދި  1ޑަބަލްސްއެވެ.
ދުވަތަ  2ޑަބަލްސްއެވެ .ދަމަވެސް  1ޕެއަރއަކަފް  2މެޗެއް ދުކުޅެވޭދެއެވެ.
 12.2ކޮދްމެ ޓައި އަކުދްމެ މޮޅުވާދީ  5މެޗުދް  3މެޗް ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމެކެވެ.
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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.13ޓައިގެ މެޗްތައް ކުޅުމުގެ ތަރުތީބު
 13..ފުރަތަމަ ސިދްގަލްސްކ ފުރަތަމަ ޑަބަލްސްކ ދެވަދަ ޑަބަލްސް‘ ދެވަދަ ސިދްގަލްސްކ އަދި ތިދްވަދަ ޑަބަލްސް.
މިތަރުތީބުދްދެވެ.
 13.2ސަބްމިޝަދް ފޯރމް ހުފައަޅާއިރު އެކަކު ޖެހިޖެހިގެދް  2މެޗަކަފް އަރަދްޖެހޭދަމަ މިތަރުތީބަފް ބަދަލު ގެދައުމުގެ އިޚްތިޔާ
ރެފްރީއަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.

.14މުބާރާތުގެ މެޗްތަކަފް ޕޮއިދްޓްދިދުދް.
 14.1މުބާރާތުގައި މޮޅުވާ ކޮދްމެ ޓައިއަކަފް  5ޕޮއިދްޓް ދެވޭދެއެވެ.
 14.2ޓައިގައި ކުޅެގެދް މޮޅުވާ މެޗަކަފް  3ޕޮއިދްޓް ދެވޭދެއެވެ.
 14.3ޓައިގައި ކުޅެގެދް ބަލިވާ މެޗަކަފް  1ޕޮއިދްޓް ދެވޭދެއެވެ.
 14.4ޓައިގައި ދުކުޅޭ މެޗަކަފް ޕޮއިދްޓެއް ދުލިބޭދެއެވެ.
 14.5ޕޮއިދްޓުގެ ގޮތުދް ދެޓީމެއް އެއްވަރުވެއްޖެދަމަ ފުރުތަމަ ބަލާދީ ފައިދާ މެޗަފެވެ .މިގޮތުދްވެސް އެއްވަރުވެއްޖެދަމަ
ދެދްބަލާދީ ފައިދާ ގޭމަފެވެ .މިގޮތުދްވެސް އެއްވަރުވެއްޖެދަމަ ދެދްބަލާދީ  2ޓީމު ދެމެދުގައި ކުޅެވުދު ޓައިގެ ދަތީޖާއަފެވެ.

 .15މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދްތެރިދްދާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޒިދްމާ
 15.1މެޗްތައް ކުޅެދްޖެހޭ ތާވަލްގައި ކަދޑައެޅި ބަޔާދްކުރާ ގަޑީގެ  20މިދިޓް ކުރިދް މެޗަފް ގޮވިދާދެއެވެ .މެޗަފް ގޮވުމަފްފަހުކ
އަމްޕަޔަރ ކޯޓަފްއަރާ  5މިދިޓް ބެލުމަފްފަހު ކުޅުދްތެރިޔާ ދުވަތަ ކުޅުދްތެރިދް ހާޞިރުދުވާދަމަ ހާޞިރުވީ ކުޅުދްތެރިދްދަފް
އެމެޗް ލިބޭދެއެވެ.
 15.2ކުޅުދްތެރިދްދާއި ކްލަބާއި ދެމެދު ހެދޭ އެގްރީމެދްޓް އެސޯސިއޭޝަދްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާދެއެވެ .ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމަފްފަހު އެކުޅުދްތެރިޔާގެ ދަދް އެހެދް ކްލަބެއްގެ ލިސްޓްގައި ހިމެދުދަސް އެކުޅުދްތެރިޔާއަފް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ދެވޭދީ ފުރަތަމަ އެގްރީމެދްޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކްލަބަކަފެވެ.
 15.3ޓީމް އިވެދްޓްގެ ޓީމް ސަބްމިޝަދްފޯރމް މެޗް ކުޅެދް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  30މިދިޓްކުރިދް މެޗް ކޮދްޓްރޯލް މޭޒާ
ހަވާލުކުރަދްޖެހޭދެ އެވެ .ހަވާލުދުކޮފްފިދަމަ އެޓީމަފް އެޓައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދުދިދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީދްދަފް
ލިބިގެދްވެއެވެ.

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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 15.4މުބާރާތުގެ ޓީމު ލިސްޓެއްގައި ހިމެދޭ އޮފިޝަލުދް މުބާރާތުގައި އެޓީމެއް ތަމްޞީލުކުރާ ޑިވިޜަދްގެ އެހެދް ޓީމެއްގެ
ކުޅުދްތެރިއަކަފް ދުވަތަ އޮފިޝަލަކަފް ދުހުރެވޭދެއެވެ.
 15.5ޤާދޫދާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެދް ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ބަދްދުގައި ދުވަތަ ޤާދޫދީ ބަދްދެއްގައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ޓީމު
ލިސްޓުގައި ހިމަދައިގެދް ދުވާދެއެވެ .މިއާ ޚިލާފަފް ޢަމަލުކޮފްގެދް އެކަދް ސާބިތުވެއްޖެދަމަ އެޓީމެއް މުބާރާތުދް
ވަކިކުރެވޭދެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުދް ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލަދަރީ ކޮމިޓީއަފް އެޓީމާއި މެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ލިބިގެދްވެއެވެ.
 15.6މުބާރާތުގެ އިދްޑިވިޖުއަލް އިވެދްޓްގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދްތެރިދް މެޗް ކުޅެމުދްދާއިރު ކޯޗެއްގެ އިރުޝާދު ބޭދުދްދަމަ އެކަދް
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމުގައި ލިޔެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަދްވާދެއެވެ.
 15.7މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމެއްގެ ކުޅުދްތެރިދްވެސް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި ކުޅުދްތެރިދް ބޭދުދްކުރުދް މަދާ ބޭސް
ބޭދުދްކޮފްގެދް ދުވާދެއެވެ .މިކަމާމެދު ޓީމް އޮފިޝަލުދް ވަރަފް ބޮޑަފް ސަމާލު ވާދްޖެހޭދެއެވެ .އަދި މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއަފް
ފެދިއްޖެ ހިދެއްގައި ކަދޑައެޅޭ ވަކި ކުޅުދްތެރިދް މިފަދަ ބޭސް ބޭދުދްކޮފައިވޭތޯ ބެލިދާދެއެވެ .މިގޮތުދް ކަދޑައެޅޭ
ކުޅުދްތެރިދް މިޓެސްޓް ކުރުމަފް އިޖާބަދީ މިކޮމިޓީއާ އެއްބާރުލާދް ޖެހޭދެއެވެ .މިފަދަ ބޭހެއް އެއްވެސް ކުޅުދްތެރިއަކު
ބޭދުދްކުރިކަމަފް ސާބިތުވެއްޖެދަމަ އެކުޅުދްތެރިއަކާއި މެދު ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީއަފް ފިޔަވަޅު އެޅޭދެއެވެ.
 15.8ޓީމު އޮފިޝަލުދް އަބަދުވެސް ކުޅުދްތެރިދްދަފް ދަމޫދާއަކަފް ވާދްޖެހޭދެއެވެ .އަދި ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދުވަތަ ކުޅުމުދް
ބޭރުގައި ޓީމުދްކުރާ ދޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޒިދްމާ އުފުލަދްޖެހޭދީ ޓީމުގެ މެދޭޖަރެވެ.
 15.9ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަދި ކުޅުމުދް ބޭރުގައި ރެފްރީދްދާއި އަމްޕަޔަރުދްދާއިކ ޓެކްދިކަލް އޮފިޝަލުދްދާއި ދިމާކޮފްކ ދޭދެވޭ
ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބޭދުދްކުރާ ކުޅުދްތެރިދްދާއި އޮފިޝަލުދްދާއިމެދު ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލަދަރީ ކޮމިޓީއަފް ފިޔަވަޅު
އެޅޭދެއެވެ.
 15.10މުބާރާތް ކުޅުމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ ސެޝަދްގެ ބައިގަޑިއިރު ކުރިދް މެޗް ކުޅެދް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓްތަކުދް ކުޅުދްތެރިދް
ފައިބަދްވާދެއެވެ.

 17މުބާރާތުގައި ކުޅުދްތެރިދްދާއި ޓީމު އޮފިޝަލުދް ހިދްގާ ދޭދޭވޭ ޢަމަލުތަކަފް އަޅާދެ ފިޔަވަޅުތައް
 17..މެޗެއްގައި ކުޅުދްތެރިދް ދުވަތަ އޮފިޝަލުދް ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮފްފިދަމަ އެޢަމަލު ހިދްގި ކުޅުދްތެރިއަކު
ދުވަތަ އޮފިޝަލަކު ދުވަތަ ޓީމެއް ވަކި މުއްދަތަކަފް ސަސްޕެދްޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލަދަރީ
ކޮމިޓީއަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.
 17..ހިދްގި ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑު މިދަފްބަލައި ކުޅުދްތެރިޔަކު ދުވަތަ އޮފިޝަލަކު ޖޫރިމަދާކުރުދް ދުވަތަ މުބާރާތުގެ މެޗަކުދް
ސަސްޕެދްޑް ކުރުދް ކ މުބާރާތުދް ވަކި ކުރުދް ދުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަފް ބީއޭއެމުދް ހިދްގާ މުބާރާތްތަގައި ބައިވެރި
ދުވެވޭގޮތަފް ސަސްޕެދްޑް ކުރުދް.
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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 .18މެޗް ދޫކޮފްލުދް
 18.1މުބާރާތުގެ އެއްވެސް އިވެދްޓެއްގައިކ ކުޅުދްތެރިއަކު މެޗް ފިކްސް ކުރިކަމަފް މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަފް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ
ހިދެއްގައި އެމައްސަލައެއް ބެލުމަފްޓަކައި ބީ.އޭ.އެމް ގެ ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީއަފް ހުފައެޅޭދެއެވެ .މައްސަލަ ބީ.އޭ.އެމް ގެ
ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީދް ބެލުމަފްފަހު ކަދޑައެޅިގެދް މެޗް ފިކްސް ކުރިކަމަފް ސާބިތުވެއްޖެދަމަކ އެޓީމެއް ދުވަތަ
ކުޅުދްތެރިއަކު ޖޫރިމަދާ ކުރެވިދާދެއެވެ .ދުވަތަ އެޓީމެއް މުބާރާތުދް ވަކި ކުރެވިދާދެއެވެ.
 18.2ޓީމު އިވެދްޓުގައި މެޗް ފިކްސް ކުރުމަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެދް ޓީމަކަފް ކުރިއަފްދިއުމަފް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ
ދަތީޖާއެއް އެއްޓީމް ދުވަތަ އެއަފްވުރެ ގިދަ ޓީމް ބައިވެރިވެގެދް ގަސްތުގައި ދެރުމެވެ.
 18.3އަމިއްލަ ގޮތުދް އެއް އިވެދްޓަކަފް ވުރެ ގިދަ އިވެދްޓުގައި ބައިވެރިވެކ އެއްއިވެދްޓެއްގެ މެޗެއް މަޤްބޫލު އުޒުރަކައި ދުލާ
ޤަޞުދުގައި ދޫކޮފް ލައިފިދަމަކ ދުވަތަ އެމެޗަކަފް ޙާޟިރު ދުވެއްޖެދަމަކ ދެވަދަ އިވެދްޓުގެ މެޗު ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ދުދިދުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަފް ލިބިގެދްވެއެވެ( .މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއް ކަމުގައި ބަލާދީ ކުޅުދްތެރިޔާ ބަލިވެގެދް
ދުވަތަ އަދިޔާއެއްވެގެދް އެކަމަފް ޑޮކްޓަރ ދީފައިވާ ލިޔުމެއް ހުފައެޅުމުދްދެވެ .ކުއްލިއަކަފް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއެއް
ދަމަ އެކަދް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެކުރިދް މުބާރާތްހިދްގާ ކޮމެޓީއަފް ދުވަތަ މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަފް އަދްގަދްވާދެއެވެ).

 .19އިސްތިހާރު
 19.1މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ދުވަތަ މެޗް ތަކެއްގައި ޓީމް އަދި އިދްޑިވިޖުއަލް ކުޅުދްތެރިދް ކުރާ އިޝްތިހާރަކީ އިސްލާމް ދީދާއި
ރާއްޖޭގެ ޤާދޫދާއި ޤަވާއިދާ ހިލާފު ދުވާ (ބެޑްމިދްޓަދް ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަދް ގެ ޤަވާއިދު ހުއްދަކުރާ) އިސްތިހާރަކަފް
ވާދްޖެހޭދެއެވެ.
 19.2ހެދުމުގައި އިސްތިހާރު ޖަހަދްވާދީ  BWFގަވައިދުގައިވާ މިދްގަދޑަފެވެ.
( ޖާރޒީގައި ދަދް އަދި އިޝްތިހާރު ހުއްދަކުރާމިދުގެ ދަމޫދާ ހޯއްދެވުމަފް ) www.badmintonmaldives.org.mv

 .23މުބާރާތް ކުޅޭ ޖާޒީ
 20.1މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުދް އެދެވިގެދްވަދީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަފް އެދެވިގެދްވާ ހެދުމެއްގައެވެ .ޓެލެވައިޒްޑް މެޗް ތަކުގައި
ޑަބަލްސް ޕެއަރ ތިބެދްވާދީ ޕެއަރއެއްކަދް ދޭހަވާފަދަ އެއްވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްގައެވެ .އަދި މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތާއި ދިދްމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަފް ޓީމް ތަކުގެ ކުޅުދްތެރިދް ހާޟިރުވާދް ވާދީ އެއީ ޓީމެއްކަދް ދޭހަވާފަދަ ޖާޒީ
ހެދުމެއްގައެވެ.
 20.2މަތީގައި ބަޔާދްކުރާ ޖާޒީއަކީ ސާފުތާހިރުކ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުދުވާ ޖާޒީއަކަފް ވާދްޖެހޭދެއެވެ.
( ޖާރޒީގައި ދަދް އަދި އިޝްތިހާރު ހުއްދަކުރާމިދުގެ ދަމޫދާ ހޯއްދެވުމަފް ) www.badmintonmaldives.org.mv
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 20.3ކުޅެދް އަރާއިރުލާ ޖާޒީއަކީ ދިވާކަދްކުދޑަ ދުވަތަ ހަފިގަދޑުގެ ބައްޓަދްއިގޭފަދަ ގަޔަފްބާރު ޖާޒީއެއްކަދް އަދްޕައަރ ދުވަތަ
ރެފްރީއަފް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ހިދެއްގައި ކުޅުދްތެރިޔާއަފް ޖާޒީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވި މިގޮތުދްވެސް ޖާޒީ ބަދަލު
ދުކޮފްފި ހާލަތެއްގައި ކުޅެދްތެރިއާއަފް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދުދިދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެފްރީއަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.
 .21ހޮވާ ވަދަތައް
 23.1މުބާރާތުގައި ހޮވާދީ ކޮދްމެ ޑިވިޜަދެއްގެކ ކޮދްމެ އިވެދްޓަކުދް  1ވަދަކ  2ވަދަ އަދި  3ވަދަ އެވެ .މުބާރާތުގެ ޓީމް
އިވެދްޓްގައި  3ވަދަ ހޮވާދީ މަދުވެގެދް  4ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެ ދަމައެވެ.
 .22އިދާމް
 22.1އޯޕަދްސް  1ވަދަ އަފް މެޑެލް ފައިސާގެ އިދާމް އަދި ހަދދާދީ ލިޔުދް
 22.2އޯޕަދްސް  2ވަދަ އަފް މެޑެލް ފައިސާގެ އިދާމާއި ހަދދާދީ ލިޔުދް
 22.3އޯޕަދްސް  3ވަދަ އަފް ފައިސާގެ އިދާމާއި ހަދދާދީ ލިޔުދް
 22.4ޗެމްޕިއަދް ޓީމަފް ބީއޭއެމުދްދޭ މިލްކުވާ ތަފިކ މެޑެލް ފައިސާގެ އިދާމް އަދި ހަދދާދީ ލިޔުދް
 22.5ކޮދްމެ ޑިވިޜަދެއްގެ ދެވަދަ ޓީމަފް މެޑެލް ފައިސާގެ އިދާމް އަދި ހަދދާދީ ލިޔުދް
 22.6ކޮދްމެ ޑިވިޜަދެއްގެ ތިދްވަދަ ޓީމަފް ފައިސާގެ އިދާމް އަދި ހަދދާދީ ލިޔުދް

 .25ޤަވާއިދުގައި ދުހިމެވޭ ކަމެއް ދިމާވުދް
 25.1ޤަވާއިދުގައި ދުހިމެދޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއް ދިދްމާދީ ބައިދަލްއަޤްވާމީ ބެޑްމިދްޓަދް ފެޑެރޭޝަދްގެ
ޤަވާއިދުތަކަފް ބަލާ މުބާރާތް ރާވާހިދްގާ ކޮމިޓީދްދެވެ.
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