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އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު
 .1މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދު
1.1

މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބެޑްމިންޓަން ކުޅޭ ދަރިވަރުން  /ކުޅުންތެރިންގެ ،ކުޅުމުގެ

ރޫހުއާލާކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ފެންވަރު މަތިކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ކަންކޮޅެއްގައި ކުޅެމުންދާ
ދަރިވަރުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމެވެ.
 .2ޤަވާއިދު
2.1

ގންދިއުމުވެ.
މި ޤަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ މުބާރާތް ހިންގާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅި ،މުބާރާތް އެއްމިންގަނޑަކަށް ކުރިއަށް ެ

 .3މުބާރާތުގެ ތާރީހް ކަނޑައަޅާ މުބާރާތް އިޢުލާން ކުރުން:
3.1

ކޮންމެ އަހަރަކު މި މުބާރާތް ބާއްވާނެ ޢުމުރުފުރާތަކާއި ،އިވެންޓްތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާނީ ސްކޫލްތަކާއި އަދި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލަފަޔާއެކު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.
 .4މުބާރާތުގެ އުމުރު ފުރާތަކާއި އިވެންޓްތައް:
4.1

މުބާރާތުގެ އަމިއްލަ އިވެންޓްތައް ބަހަލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ އުމުރުފުރާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

(މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާ ބަލާނީ ރާއްޖޭގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މިންގަނޑަށެވެ).
 12އަހަރުންދަށް( ،އަމިއްލަ ސިންގަލްސް)
 14އަހަރުންދަށް( ،އަމިއްލަ ސިންގަލްސް ،އަމިއްލަ ޑަބަލްސް)
 16އަހަރުންދަށް( ،އަމިއްލަ ސިންގަލްސް ،އަމިއްލަ ޑަބަލްސް ،އަދި މިކްސް ޑަބަލްސް)
ޑބަލްސް)
 19އަހަރުންދަށް( ،އަމިއްލަ ސިންގަލްސް ،އަމިއްލަ ޑަބަލްސް ،އަދި މިކްސް ަ
4.2

މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓްތައް ބަހަލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ އުމުރުފުރާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

4.3

ޓީމުއިވެންޓް ނުއޮންނަ އުމުރުފުރާތަކުގެ ދަރިވަރުން /ކުޅުންތެރިންނަށް މަތީ ޢުމުރުފުރާގެ ޓީމުއިވެންޓަކަށް ކުޅެވިދާނެއެވެ.

(މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާ ބަލާނީ ރާއްޖޭގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މިންގަނޑަށެވެ).
 14އަހަރުންދަށް،
 16އަހަރުންދަށް،
 19އަހަރުންދަށް،
4.4

މުބާރާތުގެ

އެއްވެސް

އިވެންޓްއެއް

ކުރިއަށް

ގެންދެވޭނީ

މަދުވެގެން

3

ޓީމް

ނުވަތަ

3

ބައިވެރިން

ބައިވެރިވެފައިވާނަމައެވެ.
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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ެރވުން:
 .5މުބާރާތުގައި ބައިވ ި
5.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލް /މަދުރުސާއަކަށް މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

5.2

މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓް އަދި އޯޕަން އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު އެސޯސިއޭޝަނުން

ދޫކުރާ ފޯމް ފުރުއްވާ ސްކޫލުގެ ތައްގަނޑު ޖައްސެވުމަށްފަހު އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން
ހުށައަޅުއްވައިގެންނެވެ.
5.3

މުބާރާތުގެ އޯޕަން އިވެންޓުގައި ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ބައިވެރިކުރެވޭނީ
5.3.1

 12އަހަރުންދަށުގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓްގައި އެ ސްކޫލަކުން ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރި

ކުރެވިދާނެއެވެ.
5.3.2

 14އަހަރުންދަށް 16 ،އަހަރުންދަށް ،އަދި  19އަހަރުންދަށުގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓްގައި ގިނަވެގެން 6

އަންހެން ކުޅުންތެރިންނާއި  6ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނެވެ.
5.3.3

 14އަހަރުންދަށް 16 ،އަހަރުންދަށް ،އަދި  19އަހަރުންދަށުގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓްގައި ގިނަވެގެން 4

ޕެއަރ އެވެ.
5.3.4

 14އަހަރުންދަށް 16 ،އަހަރުންދަށް ،އަދި  19އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓްގައި ގިނަވެގެން 4

ޕެއަރ އެވެ.
5.3.5

 14އަހަރުންދަށް 16 ،އަހަރުންދަށް ،އަދި  19އަހަރުންދަށުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓްގައި ގިނަވެގެން 4

ޕެއަރ އެވެ.
5.4

މި މުބާރާތުގެ އޮޕަންސް އިވެންޓް ތަކުގައި އާއި އަދި ޓީމް އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެ ކުޅުންތެރިޔަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ

ކޮންމެވެސް އެއް އުމުރުފުރައެއްގައެވެ.
 .6މުބާރާތް ހިންގުން:
6.1

މުބާރާތުގެ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ރެފްރީ ކަނޑައަޅާނީ ބީ.އޭ.އެމް އިންނެވެ.

6.2

މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގާނީ ބީ.އޭ.އެމްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މުބާރާތް ރާވާހިންގާ ކޮމެޓީއިންނެވެ .މިކޮމިޓީގައި މުބާރާތަށް

ކަނޑައެޅޭ ރެފްރީ އާއި ޑެޕިއުޓީ ހިމެނިގެންވާނެއެވެ .މިކޮމިޓީގެ ޒިންމާއަކީ މިމުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމާބެހޭ ހުރިހައި އިންތިޒާމްތައް
ހަމަޖައްސާ މުބާރާތް ހިންގުމެވެ.
6.3

މިމުބާރާތް ކުޅުމުގެ އާންމު ޤަވާއިދަކަށް ބަލާނީ 'ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ކޮންފެޑެރޭޝަން' ގެ އެންމެ ފަހުގެ ބެޑްމިންޓަން

ޤަވާޢިދު 'ލޯވްސް އޮފް ބެޑްމިންޓަން' އަދި 'ކޮންޕެޓިޝަން ރެގިއުލޭޝަން' އެވެ.
6.4

މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ސިންތަޓިކް (ޕްލާސްޓިކް) ބޯޅަ އެވެ.

 .7މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތާއި މެޗްތަކުގެ (ޑްރޯ އާއި ތާވަލް)
7.1

މުބާރާތުގެ މެނޭޖަރުންގެ ޖަލްސާގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ކަނޑައަޅުއްވާ އޮފިޝަލަކަށް

ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
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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7.2

މެޗްތަކުގެ ތާވަލް ލަސްވެގެން މުބާރާތް ފެށުމުގެ  3ދުވަސް ކުރިން މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިޢުލާން

ކުރަންވާނެއެވެ.
7.3

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

7.4

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން  /ކުޅުންތެރިންނަށް މުބާރާތުގެ ޑްރޯ އަދި މެޗްތްތައް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގަޑިތައް

ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަކީ އެސްކޫލެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .8މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ ޒިންމާ:
8.1

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހާއި ދަރިވަރުން  /ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި

ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސްކޫލް ރަމްޒުވާފަދަ ކުޅޭ ހެދުމެއްގައި ހާޒިރު ވާންވާނެއެވެ .އެދެވިގެންވަނީ ސްކޫލުގެ އެކްޓިވިޓީ
ޔުނީފޯރމެވެ.
8.2

މެޗްތައް ކުޅެންޖެހޭ ތާވަލްގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ  30މިނިޓް ކުރިން މެޗަށް ގޮވިދާނެއެވެ.

8.3

މެޗައްގޮވާތާ  5މިނިޓް ބެލުމަށްފަހު ކުޅެންޖެހޭ ދަރިވަރުން  /ކުޅުންތެރިން ޙާޟިރު ނުވަނީނަމަ އެމެޗް ވޯކްއޯވަރ ނުވަތަ

ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުގެ ރެފްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
8.4

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ސްކޫލްއަކުން މަދުވެގެން  1އޮފިޝަލް ،ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އިން

ކަނޑައަޅާ ތާރީޙްގައި ބޭއްވޭ މެނޭޖަރސް މީޓީންގ ގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
8.5

މެނޭޖަރސް މީޓީންގ އަށް ހާޒިރުނުވާ ސްކޫލްއަކުން މުބާރާތާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަސައްލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ

ޒިންމާ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އިން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ނުނަގާނެއެވެ.
 .9މުބާރާތުގެ ހެދުން:
9.1

މުބާރާތުގެ މެޗުތަކަށް ދަރިވަރުން  /ކުޅުންތެރިން ޙާޟިރުވާންވާނީ ސްކޫލް ރަމްޒުވާފަދަ ކުޅޭ ހެދުމެއްގައެވެ.

ޖާޒީއެއްނަމަ ސްކޫލުގެ ނަން އެޖާޒީގައި ޖެހިފައިހުންނަންވާނެއެވެ.
9.2

ޖާޒީ ފަދަ ތަކެތީގައި ސްޕޮންސަރެއްގެ އިޝްތިހާރު ޖެހިދާނެއެވެ .މިއިޝްތިހާރުވާންވާނީ އިސްލާމްދީނާއި ،ރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އިޝްތިހާރަކަށެވެ.
 .10މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓް މެޗްތައް ކުޅެވޭނެ ގޮތް:
10.1

މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓްގެ މެޗް ކުޅޭނީ ޓީމުތައް ބައިވެރިވާ ނިސްބަތަށްބަލާ ފުރަތަމަ ބުރު ރައުންޑް ރޮބިން

ސިސްޓަމަށެވެ .މިބުރުން މޮޅުވާ ޓީމުތައް ސެމީ ފައިނަލް ނުވަތަ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާގޮތަށެވެ.
10.2

ޓީމު އިވެންޓުގެ ޓައި މެޗްތައް ކުޅެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
 .1ފުރަތަމަ ސިންގަލްސް
 .2ފުރަތަމަ ޑަބަލްސް
 .3ދެވަނަ ސިންގަލްސް
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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 .4ދެވަނަ ޑަބަލްސް
 .5ތިންވަނަ ސިންގަލްސް
10.3

ޓައިއެއްގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް  /ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުޅެވޭނީ  1މެޗެވެ.

 .11މުބާރާތުގެ އޯޕަން އިވެންޓް މެޗްތައް ކުޅެވޭނެ ގޮތް:
11.1

 12އަހަރުންދަށުގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭނީ  15ޕޮއިންޓުގެ  3ގޭމެވެެ 3 ( .ގޭމްގެތެރެއިން ،ފުރަތަނަ  2ގޭމް ކާމިޔާބު ކުރާ

ކުޅުންތެރިޔާ އަށް މެޗު ލިބޭނެއެވެ).
11.2

 14އަހަރުންދަށް 16 ،އަހަރުންދަށް ،އަދި  19އަހަރުންދަށުގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭނީ  21ޕޮއިންޓުގެ  3ގޭމަށެވެ.

(ފުރަތަމަ  3ގޭމްގެތެރެއިން ،ފުރަތަނަ  2ގޭމް ކާމިޔާބު ކުރާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް މެޗު ލިބޭނެއެވެ).

 .12މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓް މެޗްތަކުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް:
12.1

މުބާރާތުގައި މޮޅުވާ ކޮންމެ ޓައިއަކަށް  5ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.

12.2

މުބާރާތުގައި ބަލިވާ ކޮންމެ ޓައިއަކަށް  1ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.

12.3

ޓައިގައި ޙާޒިރުނުވެ ނުކުޅޭ މެޗަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

12.4

ޓައިގައި އެއްޓީމް ޙާޒިރު ނުވެގެން ނުކުޅޭ މެޗެއްނަމަ ޙާޒިރުވި ޓީމްއަށް  5ޕޮއިންޓް އަދި ޙާޒިރު ނުވާ ޓީމްއަށް

ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
12.5

(ހ) މުބާރާތުގައި ދެ ޓީމެއް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ދެ ޓީމު ކުޅެފައިވާ ޓައިން މޮޅުވި ޓީމެވެ.
(ށ) ދެޓީމަށް ވުރެ ގިނަ ޓީމް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ މެޗްތަކުން ލިބިފަ ހުރި ގޭމަށެވެ ،މިގޮތުން އެއްވަރު ވާނަމަ

ދެންބަލާނީ ފައިދާ ގޭމަށެވެ ،މިގޮތުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ކުޅެފައިވާ މެޗްތަކުން ހޯދާފައިވާ ޕޮއިންޓަށެވެ.
 .13އިނާމް:
13.1

އޯޕަން އިވެންޓްގެ  1ވަނަ އަށް (ކޮންމެ އުމުރު ފުރައަކުން) ތަށި ،މެޑަލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން.

13.2

އޯޕަން އިވެންޓްގެ  2ވަނަ އަށް (ކޮންމެ އުމުރު ފުރައަކުން) މެޑަލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން.

13.3

އޯޕަން އިވެންޓްގެ  3ވަނަ އަށް (ކޮންމެ އުމުރު ފުރައަކުން) މެޑަލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން.

13.4

ޓީމް އިވެންޓް  1ވަނަ އަށް (ކޮންމެ އުމުރު ފުރައަކުން) ތަށި ،މެޑަލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން.

13.5

ޓީމް އިވެންޓް  2ވަނަ އަށް (ކޮންމެ އުމުރު ފުރައަކުން) މެޑަލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން.

13.6

ޓީމް އިވެންޓް  3ވަނަ އަށް (ކޮންމެ އުމުރު ފުރައަކުން) މެޑަލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން.

 .14ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން:

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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ްމި ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއް ނިންމާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަނ

14.1

.ެފެޑްރޭޝަންގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ބަލާ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން މުބާރާތުގެ ރެފްރީއެވ
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