ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޤަވާޢިދު

c
ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމަންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް
 .1ތަޢާރަފް:
އޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް" އެވެ.
ހ .މިމުބާރާތުގެ ނަމަކީ "ޑަބްލި ު
ކރާނަމަ މެއިން ސްޕޮންސަރގެ
ސޕޮންސަރގެ ނަމަށް ނިސްބަތްކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ނިސްބަތް ު
ށ .މިމުބާރާތުގެ ނަން މެއިން ް
ނމުގެ ކުރިއަށެވެ.
ވނީ މުބާރާތުގެ ަ
ނަން ހިމަނަން ާ
ތށް ،މުބާރާތް ބާއްވާ އަހަރު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.
ނ .މުބާރާތުގެ ނަމުގެ ފަހަ ަ
މ އަހަރަކުވެސް އޮންނާނެއެވެ.
ރ .ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމަންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ކޮން ެ
ބ .މުބާރާތް ބާއްވާނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫން ،ޖުލައި ގައެވެ .އަދި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚް ޑަބްލިއުޑީސީއިން
އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
 .2މަޤުސަދު:
ޑ ގައި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ފުޓްސަލް ކުރިއަރުވައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ނަންހިނގާ
މިމުބާރާތުގެ މަޤުސަދަކީ ކޮނ ޭ
ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގއ.ކޮނޑޭ އިން އުފެއްދުމެވެ.
 .3ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު:
އންމެ ފަހުގެ ޤަވާޢިދަށެވެ.
ނ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފުޓްސަލް ެ
ހ .މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ީ
ތރޭގައި  2މިނެޓްގެ ބްރޭކެއް
ދ ެ
މ  5ހާފް ޭ
ނ ނަންސްޓޮޕް  52މިނެޓްގެ ދެ ހާފެވެ .އަދި ކޮން ެ
ގ މެޗްތައް ކުޅޭ ީ
ށ .މިމުބާރާތު ެ
ށ
ދެވޭނެއެވެ .މި ފަސް މިނެޓް ގުނޭނީ ހާފް ނިންމުމަށް ރެފްރީ ކަށިގަނޑު ފުމޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ދެވަނަހާފް ފެށްޓުމަ ް
ށވެ.
ކަށިގަނޑު ފުމޭ ވަގުތާއި ހަމައަ ެ
ނ .މިމުބާރާތުގެ މެޗެއް ކުޅެމުންދަނިކޮށް ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަނދިރިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލައިޓް ސިސްޓަމްގެ
ކަރަންޓް ގޮސް އެމައްސަލަ އެއް ޙައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެމެޗްގެ ނަތިޖާ ކަނޑައަޅާނީ ،އެ ދެ ޓީމެއްގެ މެދުގައި އިތުރު
މެޗެއް ކުޅުމަށް ފަހުގައެވެ.
 .4މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް:
ހ .މިމުބާރާތުގައި  60ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބައިވެރިވާ ޓީމްތައް  65ގުރޫޕަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު
ލީގު އުސޫލުން  60ބުރު ކުޅުމަށްފަހު ،ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވެސް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ  65ޓީމް ސެމީ ފައިނަލް ކުޅޭ
ގޮތަށެވެ.
މ
ތއް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ،ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލުމަށްފަހު ސެ ީ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ޓީމް ަ
ށ .ޤަވާޢިދުގެ ( 4ހ) ގައި ަ
ފައިނަލްގައި ކުޅޭނީ ގްރޫޕް  Aގެ އެއްވަނަ ޓީމާއި ،ގްރޫޕް  Bގެ ދެވަނަ ޓީމާއި ކުޅެ މޮޅުވާޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނީއެވެ.
އަދި ގްރޫޕް  Aގެ ދެވަނަ ޓީމާއި ،ގްރޫޕް  Bގެ އެއްވަނަ ޓީމާއި ކުޅެ މޮޅުވާޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނީއެވެ.
ނ .މިމުބާރާތުގައި  62ޓީމް ނުވަތަ  64ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ލީގު އުސޫލުން ކޮންމެޓީމެއް
ކޮންމެ ޓީމަކާއި ވާދަކުރާ ގޮތަށް  60ބުރު ކުޅުމަށްފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ  60ޓީމެއް ސެމީގައި ކުޅޭ ގޮތަށެވެ.
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ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޤަވާޢިދު
މ ސެމީފައިނަލްގައި ކުޅޭނީ ގްރޫޕުގެ
އވެރިވެއްޖެނަމަ ،ތިން ޓީ ް
ރ .ޤަވާޢިދުގެ ( 4ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ޓީމް ބަ ި
 60ވަނަ އާއި  65ވަނަ ބައްދަލު ކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ފައިނަލަށް ގޮސް ،ބަލިވާޓީމް ގްރޫޕް  60ވަނަ އާއި ކުޅެ،
ށވެ.
މޮޅުވާޓީމެއް ފައިނަލަށް ދާ ގޮތަ ެ
ބއިވެރިވެއްޖެނަމަ ،މުބާރާތް ބޭއްވުމާއިމެދު ،ޑަބްލިއުޑީސީ އަށް
ނވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން ޓީމް ަ
ބ .މިމުބާރާތުގައި ،ތިންޓީމް ު
ނ ވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަ ް
 .5ބައިވެރިވެވޭ ޓީމްތައް:
މތަކަށެވެ.
ހ .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ކޮނޑޭ އަށް ނިސްބަތްވާ ޓީ ު
މލިސްޓްގައި ޖެހޭނީ ގިނަވެގެން  07ކުޅުންތެރިންނާއި 60 ،އޮފިޝަލުންނެވެ.
ށ .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީ ް
މދުވެގެން ޖެހޭނީ  06ކުޅުންތެރިންނާއި 65 ،އޮފިޝަލުންނެވެ.
ނ .މުބާރާތުގެ ޓީމްލިސްޓްގައި ަ
ނ
ތވާ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ރަށުންބޭރު  0ކުޅުނަތެރި ް
ރ .މުބާރާތުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ކޮނޑޭ އަށް ނިސްބަ ް
ހިމެނިދާނެއެވެ.
ގ ރަށްވެހިންނާއި ،ކޮނޑޭ ގެ
ބލާނީ ،ކޮނޑޭ ެ
ޅންތެރިންކަމުގައި ަ
ސބަތްވާ ކު ު
އވާ ކޮނޑޭ އަށް ނި ް
ބ .މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފަ ި
އވާ މަންމަ އަކަށް ނުވަތަ
ވފަ ި
ނނާއި ،ކޮނޑޭގައި ރަށްވެހި ެ
ގ ރަށްވެހީ ް
ޅ އެހެން ރަށްރަށު ެ
ރަށްވެހިންނާއި އިނދެގެން އު ޭ
ށވެ.
ބައްޕައަކަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއަކަ ެ
ތގެ އޯގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީގެ
ޅ .އެއްކުޅުންތެރިއެއްގެ ނަން ދެޓީމް ލިސްޓެއްގައި ހިމަނާފައިވާނަމަ އެކަން ނިންމާނީ މުބާރާ ު
ލަފާގެމަތިން ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީންނެވެ.
މކުންވެސް 266066ރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން
ގ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ޓީ ަ
ކ .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމު ެ
ވާނެއެވެ.
އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން:
ހ .ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުޅުމުން ބޭރުގައިވެސް ރެފުރީންނާއި ،މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދިމާކޮށް ހަޑިހުތުރުބަސް
އފިޝަލުނާއިމެދު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ބެލުއްމަށްފަހު ފިޔަވަޅު
ބޭނުންކުރާ ކުޅުންތެރިންނާއިޮ ،
އެޅޭނެއެވެ( .މިގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ،މައްސަލައިގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،ޖުރުމާނާކުރުމާއި ،ކުރިޔަށް އޮތް
މެޗަށް ނުވަތަ މެޗްތަކަކަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ،މުބާރާތުން ވަކިކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ)
އވެ .އެއްެެވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ
ފޝަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެ ެ
ޓމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ،އޮ ި
ށ .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ީ
އވެރި ނުވެވޭނެއެވެ .އަދި
ރތުގައި ބަ ި
ވތަ އޮފިޝަލަކަށް މުބާ ާ
ކުޅުންތެރިޔާ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކުޅުންތެރިޔަކަށް ނު ަ
ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވިގެން ކުޅުންތެރިޔަކު ބާކީކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކުޅުންތެރިޔާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިޔެއް
ނުޖެހޭނެއެވެ.
ނ .ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި މެނޭޖަރ ކޯޗް މެޑިކަލްއޮފިސަރ ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ.
ރ .ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެޗަށް މެނޭޖަރ ޙާޟިރުވާން ޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ މެނޭޖަރއަށް
ތރެއިން މީހަކު މެނޭޖަރ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު
ޙާޟިރުނުވެވިއްޖެނަމަ އެދުވަހުގެ މެޗަށް ޓީމްގެ އޮފިޝަލުންގެ ެ
އެކަން މެޗް ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ރެފްރީޒް މޭޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 .6ކުޅުންތެރިޔާ ވަކިކޮށް ދެނެގަތުން:
ކގެ އައިޑީކާޑް ބޭނުންވެއްޖެ
ހ .މިމުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ދެނެގަތުމައްޓަކައި އެފަރާތްތަ ު
ހިނދެއްގައި ރެފްރީޒް މޭޒަށް ނުވަތަ މެޗްގެ ރެފްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
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ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޤަވާޢިދު

 .7ޓީމުލިސްޓް ހުށަހެޅުން:
ހޅަންވާނެއެވެ.
ހ .މުބާރާތް އިޢުލާންކުރާއިރު ދީފައިވާ ތާރީޚަށް ޓީމްލިސްޓް ހުށަ ަ
ހ ޓީމްލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ށ .ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުމަށްފަ ު
ނ .ސަރުކާރު ބަންދެއްގައި ހުންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.
ތގައި ކުޅެވޭނީ ބެލެނިވެރިޔާގެ ސިޓީ އަކާއެކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ރ .ސްކޫލު ކުދިންނަށް ( 01އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް) މުބާރާ ު
މތަކުގެ ޓީމްލިސްޓް ހުށަހަޅާއިރު އެ ކުޅުންތެރިޔެއާގެ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބ .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީ ް
 .8ދަނޑަށް ހާޟިރުވުން:
ހ .ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ކުޅޭ  65ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މެޗް ފެށުމުގެ  06މިނެޓް ކުރިން ދަނޑަށް ހާޟިރުވާންވާނެއެވެ.
ޓކައި "މެޗް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  2މިނެޓް ކުރިން"
ށ .އެދުވަހެއްގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީމްތައް ،މެޗްކުޅުމަށް ަ
ބން ވާނެއެވެ.
އތުރިގެން ތި ެ
ދންއަޅައި ކުޅެން ތައްޔާރުވެތިބި  0ކުޅުންތެރީން ރޮސްޓްރޮމް ކުރިމަތީ ެ
މިޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ހެ ު
 .9ޕޮއިންޓް ދެވޭނޭ ގޮތާއި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވުން:
ހ .މިމުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ،މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ މޮޅުވާޓީމަކަށް ލިބޭނީ  0ޕޮއިންޓެވެ .އަދި ބަލިވާޓީމަކަށް ލިބޭނީ  6ޕޮއިންޓެވެ.
މެޗެއްގައި ދެޓީމް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ލިބޭނީ  0ޕޮއިންޓެވެ.
ށ .ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ދެޓީމް ނުވަތަ އެއައްވުރެ ގިނަ ޓީމް އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަނޑައަެަޅާނީ ،ފައިދާ ގޯލް
ދ ސްކޯރ ކޮށްފައިވާ ގޯލް
ސކޯރ ކޮށްފައިވާ ގޯލްއަށެވެ .އަ ި
ނ ޓީމް އިން ް
ރވެއްޖެނަމަ ބަލާ ީ
އަށެވެ .ފައިދާ ގޯލްއިން އެއްވަ ު
އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ ބަލާނީ ،ބައިކޮޅަށް މަދުން ވަދެފައިވާ ގޯލަށެވެ .އަދި މިގޮތުންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެން ބަލާނީ ދެޓީމް
ކުޅެފައިވާ މެޗްތަކުން މޮޅުވެފައިވާ ޓީމް އަށެވެ.
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މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި މެޗް ނުކުޅުން:
ތ މުބާރާތް ކުޅޭނެ ގޮތުގެ ތާވަލް ނެރުމަށްފަހު މުބާރާތުން
ހ .މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ގުރުއަތުލާ ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު ނުވަ ަ
ވަކިވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް 5666066ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) އިން ޖުރުމާނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
ފހު އެއްވެސް ޓީމަކަށް މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.
ށ .މުބާރާތް ކުޅެން ފެށުމަށް ަ
ކއި ގުޅިގެން މެޗް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި މެޗް
ނގެ ފަރާތުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމަ ާ
ތ މީހު ް
ނ .ކުޅިބަލާ މީހަކު ނުވަ ަ
ހުއްޓާލައިފިނަމަ  ،އެމެޗާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތް ނިންމާނީ ،ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިން މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ
ކޮމެޓީއިންނެވެ.
ށ ޙާޟިރުވެ މެޗްނުކުޅެފިނަމަ،
އ މެޗްކުޅޭ ދުވަހު ދަނޑަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަނޑަ ް
ރ .މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހު ޓީމެ ް
ނުވަތަ މެޗްތެރޭގައި މެޗް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދަނޑުން ފައިބައިފިނަމަ އެޓީމެއް 5266066ރ (ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)
އިން ޖުރުމާނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އިނދިކޮޅު ޓީމް މޮޅުވީކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ.
އމެޗުން ދެރަވީ ކަމުގައެވެ .އަދި އިނދިކޮޅު ޓީމަށް  0ޕޮއިންޓާއި
ބ .ކުޅެން ހަެަމަޖެހިފައިވާ މެޗެއް ނުކުޅެފިނަމަ ބެލޭނީ އެޓީމެއް ެ
އ
ފައިދާ  5ގޯލް ލިބޭނެއެވެ .އަދި މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަނުވަނީސް ޓީމެއްގެ ސަބަބުން މެޗް ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަެ ،
މެޗް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ސަބަބު މެދުވެރިކުރި ޓީމް އެމެޗުން ދެރަވީކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ .އަދި އެމެޗްގެ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާނީ
ސީދާ  5ގޯލް  6ގޯލް އިން މޮޅުވީކަމަށް ބަލާ  0ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.
ޅ .އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ މެޗް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން މެޗްގެ ބާކީ އޮތްބައި ނުކުޅެ ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،މެޗް
ތ ރެފްރީ
ކށް މެޗް އޮފިޝަލް ނުވަ ަ
ހ ފަރާތްތަ ަ
ދޓީމްގެ މެނޭޖަރަށާއި ،ކަމާއި ބެ ޭ
ހ އެވަގުތައް މެޗް ހުއްޓާލިކަން ެ
ހުއްޓާލުމަށްފަ ު
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ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޤަވާޢިދު
ނ
އަންގަން ވާނެއެވެ .މިފަދަ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިގެން މެޗް ހުއްޓާލައިފިނަމ މެޗާއި ބެހޭގޮތުން މެޗް އޮފިޝަލުން ޢަމަލުކުރަ ް
ޖހޭނެއެވެ.
ޤަސްތުކުރާގޮތެއް މެޗް އޮފިޝަލް އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ދެ ޓީމްގެ މެނޭޖަރުން އޮޅުންފިލުވަން ެ
ހ އެމެޗް އަލުން ކުޅުމަށް މެޗް އޮފިޝަލުން އެ މެޗްގައި ކުޅޭ  65ޓީމަށް އެންގުމުން އެމެޗުގައި
ކ .މިގޮތަށް މެޗް ހުއްޓާލުމައްފަ ު
ޅނު ޓީމަކާއިމެދު މިމާއްދާގެ ބ އަދި ޅ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ބާކީ އޮތްބައި ނުކުޅެފިނަމަ ނުކު ު
ރޔަށް ދިޔުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ނަތީޖާއެއް އެއްޓީމެއް ނުވަތަ
އ ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމުތަކަށް ކު ި
އ .މެޗް ދޫކޮށްލުމަކީ މުބާރާތުގަ ި
ވރިވެގެން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .މިފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވި ޑިސިޕްލިނަރީކޮމެޓީއިން
އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމުތަކެއް ބައި ެ
މތަކެއް މުބާރާތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
ޖނަމަ ،އެޓީމް ނުވަތަ ޓީ ު
އެކަން ތަޙުގީގުކޮށް ،ސާބިތުވެއް ެ
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ވޯމްއަޕް ކުރުން:
ވ
މނެޓް ހަމަ ާ
ޗ ފެށުމަށް ި 2
ގ  06މިނެޓް ކުރިން ފެށިގެން މެ ް
ހ .މެޗްގެ ކުރިން ދަނޑުގައި ފަރިތަކުރެވޭނީ މެޗް ފެށުމު ެ
މށް ބައިވެރިވެވޭނީ އެދުވަހު ކުޅޭ ދެޓީމްގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަންޏެވެ.
ވަގުތަށެވެ .މިވަގުތު ފަރިތަކުރު ަ
ތއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މެޗް އޮފިޝަލް އަންގައިފިނަމަ،
އަދި ދަނޑުގެ ޙާލަތަށް ބަލާ ދަނޑުގެ ވަކިތަނެއްގައި ފަރިތަކުރުން ަ
ދންޖެހޭނީ އެ އެންގި ސަރަޙައްދެއްގައެވެ.
ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެން ަ
ށ .ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ކޮޓުގެ ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާނަެަމަ ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާ ގަޑީގެ ބަދަލުގައި ދަނޑުގައި ވޯމްއަޕް
ލކުރާނީއެވެ.
ކުރާ ގަޑި ކަނޑައަޅައި މެޗް އޮފިޝަލު އެންގުމުން އެގޮތަށް ޢަމަ ު
ނމަ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ވޯމްއަޕް
އ ވޯމްއަޕް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަ
ނ .މެޗް ހިނގަމުންދާވަގުތުގަ ި
ކުރެވޭނެއެވެ.
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ޖާރޒީ
ހ .މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީ ގައި  99އިން ދަށުގެ ކޮންމެ ނަމްބަރެއްވެސް ޖެހިދާނެއެވެ .އެކަމަކު  0ނަމްބަރ
ޖާޒީ ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގޯލްކީޕަރަށެވެ.
ށ
ގ މޭމައްޗަށް ވާގޮތަށް މެދަ ް
ތކުގެ ޖާރޒީގެ ފުރަގަހުގައި މެދަށްވާގޮތަށާއި އަދި ޖާޒީ ކުރިމަތީ ެ
މ ަ
ށ .މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ޓީ ް
ނތްފަރާތު ތިރީގައި ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް
ތ ޓްރެކްޝޫޓުގެ ކަ ާ
ވ ަ
ނވާނެއެވެ .އަދި ޖާޒީ ސޯޓް ނު ަ
ނނަ ް
ނަމްބަރު ހަރުކުރެވިފައި ހު ް
ނވާނެއެވެ.
ނަމްބަރު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަ ް
ލފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ތށް ބޭންޑް އަ ާ
ނ .މި މުބާރާތުގެ ޓީމްތަކުގެ ކެޕްޓަނުން އެނގޭގޮ ަ
ރ .ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރު ވާންނވާނީ އެކުޅުންތެރިޔާ ޓީމަށްކުޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަމްބަރަށެވެ.
ނ އެއްކުލައިގައި އެއްގޮތަކަށް
ބ .ގޯލްކީޕަރ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީ ،ސޯޓް ސްޓާކީން ހުންނަންވާ ީ
އެއްވައްތަރަކަށެވެ.
ޅ .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް  0ސެޓް ޖާރޒީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ދެސެޓް ރަޖިސްޓްރީ
ކުރާނަެަމަ ދެސެޓް ވާންވާނީ ތަފާތު ދެކުލައިގެ ޖާޒީއަށެވެ .މިގޮތުން ޖާރޒީ ސެޓްގައި ހިމެނޭނީ ޖާޒީ ،ސޯޓް ،އިސްޓާކީން،
ކީޕަރ ޖާރޒީ ،ކީޕަރ ސޯޓް އަދި ކީޕަރ ސްޓާކީނެވެ.
ކ .ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް ކުޅެން އަރަންވާނީ ކަށިމަތި އަޅައިގެންނެވެ.
ގން
ލއެއްގައި ތިބުން އެދެވި ެ
ވނީ އެއް ކުލައެއްގައެވެ .އަދި އޮފިޝަލުންވެސް އެއްކު ަ
ނ ތިބެން ާ
ތބޭ ކުޅުންތެރި ް
އ .ބެންޗުގައި ި
ނސްފައިވާނުގައެވެ.
ވތަ ޓެ ި
ވނީ ބޫޓު ނު ަ
ލން ތިބެން ާ
ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބެންޗުގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަ ު
ނއެވެ.
ވ .ޖާރޒީ ސޯޓުގެ ދަށުންލާ ޓައިޓް ފަދަ އެއްޗެހީގެ ކުލަ ސޯޓްގެ ކުލައާއި އެއްކުލައަކަށް ވާންޖެހޭ ެ
މ އެއެއްޗެއްގެ ކުލަ ޖާރޒީގެ ކުލައާއި އެއްކުލައަކަށް
ށ ހުންނަނަ ަ
ނނަގޮތަ ް
ނވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ފެ ް
މ .ޖާރޒީގެ ދަށުންލާ ޓިޝާޓް ު
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
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ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޤަވާޢިދު
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އިޝްތިހާރު:
ހ .މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުން ސްޕޮންސަރ އިޝްތިހާރު ޖާރޒީގައި ޖެހިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އިޝްތިހާރު ވާންވާނީ،
އިސްލާމް ދީނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުނޫން އެއްޗަކަށެވެ.
ށ .ސްޕޮންސަރ އިސްތިހާރުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ،ފޮޓޯއެއް ލޯގޯއެއް
ގން ނުވާނެއެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ
ގ
ށވަރުކުރުމަށް ޖާރޒީގައި ބޭނުންކުރާ އިޝްތިހާރު މުބާރާތު ެ
ކ ަ
ށ .މިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ަ
އިންތިޒާމް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ ،ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
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ކުޅޭ ބޯޅަ:
ހ .މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ،ރެފްރީންގެ ގޮތުގައި ޙާރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ ކޮލެޓީއެއްގެ ބޯޅައިންނެވެ.
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ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވުމާއި ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުން:
ހ .މެޗް ހިނގަމުންދާވަގުތު ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާ ތެރޭގައި ކޮޅަށް ހުރެވޭނީ އެއްވަގުތެއްގައި އެންމެ އޮފިޝަލަކަށެވެ .މިގޮތުން
ނވެ .ޓީމްގެ އޮފިޝަލުން
ނކުރާ ޖާރޒީއާއި ތަފާތުކުލަޔަކުން ެ
ނ ް
ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުގެ ހެދުން ހުންނަންވާނީ ދެޓީމްގައި ބޭ ު
ފިޔަވައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓީމަށް
ނ
ށ ޓީމު ް
އތުރު މީހުން ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާގެ ތެރެއަށް ވަނުމަ ް
ފޝަލުން ފިޔަވާ ކަމާއި ނުބެހޭ ި
އެހީތެރިވުމައްޓަކައި ޓީމްގެ އޮ ި
ހުއްދަ ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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މެޗް ދޫކުރުން:
ހ .މެޗެއް ދޫކޮށްލުމަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަކަށް ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ނަތީޖާ އެއް ނެރުމަށް ޓީމަކުން
ނުވަތަ ޓީމުތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ގަސްތުގައި ޢަމަލެއް ހިންގުމެވެ .އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މެޗް ދޫކުރުމަކީ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި
ޚިލާފް ކަމެކެވެ.
ގ
ލ ބެލުމަށްފަހު މައްސަލައި ެ
ގ ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމައްެަލަ ބެލޭނެއެވެ .މައްސަ ަ
ށ .މެޗް ދޫކޮއްލިކަން މުބާރާތު ެ
ށ ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓާއި
ތކުން އެ ޓީމަށް ނުވަތަ ޓީމުތަކަ ް
މ ަ
ނވަތަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ޓީ ު
ލ ޓީމްު ،
ބާވަތުން މެޗް ދޫކޮއް ި
ސެޓް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
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ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތައް:
ގ
ލންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތައް މުބާރާތު ެ
ފޝަ ު
އ ކުރިޔަށްދާއިރު ކުޅުންތެރިންނާއި ،އޮ ި
ހ .މުބާރާތުގެ މެޗްތަ ް
ލކު ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔަކު
ފޝަ ަ
ނއެވެ .އަދި މައްސަލަ ބެލުމައްފަހު ކުށުގެ ބާވަތުން އެއޮ ި
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއިން ބެލޭ ެ
ކުރިޔަށްހުރި މެޗްގައި ،މެޗްތަކުގައި ނުވަތަ މުޅިމުބާރާތުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ށ .އޮފިޝަލެއް ނުވަތަ ކުޅުެްނތެރިޔެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެއޮފިޝަލެއްގެ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ މައްސަލަ މެޗް
ބރާތުގެ މެޗަކުން ނުވަތަ
ސޙަތްދިނުން ،ޖުރުމާނާކުރުން ،މު ާ
އޮފިޝަލުން ރިޕޯރޓްކޮސްފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ނަ ޭ
މުޅި މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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މަނާބޭސް ބޭނުންކުރުން:

ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޤަވާޢިދު
ހ .ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރުމަށް މަނާ ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބޭހެއް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ޗ ކުޅެފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
ނންކޯށްގެން މެ ް
މިފަދަ ބޭހެއް ބޭ ު
.19

މެޗްކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތައް ބަދަލު ގެނައުން:
ށގެންވާ ސަބަބެއްނެތި މެޗް ކުޅެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތައް ބަދަލެއްނުގެނެވޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ
ހ .މުބާރާތް ފެށުމަށް ފަހު އެކަ ީ
ޖނަމަ އެކަން މެޗް ފެށުމުގެ 62ގަޑިއިރުކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ.
ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއް ެ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅުން:
ހ .މެޗެއް ނިމުމަށްފަހު އެވެސް ކަމަކާއިމެދު މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރ ސޮއިކޮށް މެޗް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން 60
ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި އިންތިޒާމް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 60 .ގަޑިއިރުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެއެވެ.
ށ .މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ  54ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ .ކުޅުމުގެ ޙަޤީގަތުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރެފްރީން ކަނޑައަޅާ ނިޔާއަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިޔާ ކަމަށްވާތީވެ ،އެބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ
ވނެއެވެ.
އިޢުތިރާޟްގައި ހިމަނައިގެން ނު ާ
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ރެފްރީންނާއި ،އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީން ސްކޯރަސް :
އވާ ފަރާތްތަކެވެ.
ހ .މިމުބާރާތުގައި ރެފްރީކަންކުރާނީ ،ކޮނޑޭގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ރެފްރީކަންކޮށްފަ ި
ށ .މިމުބާރާތުގެ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީން އަދި ސްކޯރަސް ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ އެކަމަށް ޑަބްލިއުޑީސީއިން ކަނޑައަޅާ
ފަރާތްތަކެވެ.

.22

މެޗް ކޮމިޝަނަރ
ހ .މެޗް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މެޗަކަށްވެސް މެޗް ކަމިޝަނަރަކު ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

.23

ތައްޓާއި އިނާމް:
ދނީ ލިޔުން ދެވޭނެއެވެ.
ކޅުންތެރިންނަށް ޓްރޮފީއާއި ހަނ ާ
ހ .ޗެމްޕިއަން ޓީމާއި ރަނަރަޕް ޓީމަށް އަދި މަޤާމްތަކަށް ހޮވޭ ު
ށ .ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ،މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މިލްކުވާތަށި ،ހަނދާނީ ލިޔުން ،މެޑެލް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް
ދެވޭނެއެވެ.
ލޔުން ،މެޑެލް އަދި ފައިސާގެ
ޅ މިލްކުވާ ޝީލްޑް ،ހަނދާނީ ި
ނ .ރަނަރަޕް ޓީމަށް ،މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަ ާ
އިނާމް ދެވޭނެއެވެ.
ނމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރަށުގެ އެކިފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.
ރ .މުބާރާތުގެ މަޤާމްތަކަށް އި ާ
ބ .މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމާއި ރަނަރަޕް ޓީމް އަށް ދެވޭ ފައިސާގެ އިނާމް މުބާރާތް އިޢުލާންކުރާއިރު ކަނޑައަޅާ އިޢުލާން
ކުރެވޭނެއެވެ.
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މުބާރާތުގައި ހޮވާ މަޤާމްތައް:
ހ .ޗެމްޕިއަން ޓީމް
ށ .ރަނަރަޕް ޓީމް
ނ .ފެއަރޕްލޭ ޓީމް
ރ .އެންމެމޮޅު  62ކުޅުންތެރިން
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ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޤަވާޢިދު
ނތެރިޔާ
ބ .އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅު ް
ޅ .ކޮންމެ މެޗެއްގެ ކްއީން އޮފް ދަ މެޗް
ކ .ފައިނަލް މެޗްގެ ކުއީން އޮފް ދަ މެޗް
އ .މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ
ވ .މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާ
މ .މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ
ފ .މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗް
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އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު:
ވ
އނާމް ދިނުމައްޓަކައި ބޭއް ޭ
ހ .މެޗްއިނާމްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅުނު ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ި
ރަސްމިއްޔާތައް މެޗް ނިމުމަށްފަހު ރޮސްޓްރޮމް ކުރިމަތީގައި އެތުރެންވާނެއެވެ .ޓީމެއް ޙާޟިރުވީކަމުގައި ބަލާނީ މަދުވެގެން
 60ކުޅުންތެރިންނާއި  60އޮފިޝަލުން ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.
ރސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ޓީމަކުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.
ށ .މުބާރާތުގެ އިނާމްދިނުމުގެ ަ

ޓީމެއް ޙާޟިރުވީކަމުގައި

ބަލާނީ މަދުވެގެން  60ކުޅުންތެރިންނާއި  60އޮފިޝަލުން ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.
ތ
ނ .މިމާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ޙާޟިރުވާއިރު ތިބެންޖެހޭނީ ،ޖާރޒީގައި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައި ބޫޓު ނުވަ ަ
ޓެނިސްފައިވާނަށް އަރައިގެންނެވެ.
.26

މުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން:
ހ .މިމުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ،ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން ނަގާ  2މެމްބަރުންގެ
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީ އަކުންނެވެ.
ށ .މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީ ހިމެނިގެންވަނީ ޑަބްލިއުޑީސީއިން ކަނޑައަޅާ އެކޮމެޓީގެ ދެމެމްބަރުންނާއި،
ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޑަބްލިއުޑިސީއިން ކަނޑައަޅާ ތިން މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ސކޯރާއިންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނީ އެކަމަށް ޑަބްލިއުޑީސީއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކެވެ.
ނ .މުބާރާތުގެ ރެފްރީންނާއިް ،
ނ .މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ ހިމެނިގެންވަނީ ،މުބާރާތުގެ  65ރެފްރީންނާއި ،މެޗްކަމިޝަނަރެވެ.

.27

ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު ދެމެހެއްޓުން:
ވ
އންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބައިވެރި ާ
ހ .މިމުބާރާތުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުބާރާތް ި
ހުރިހާ ޓީމަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

.28

ރޮސްޓްރޮމްގައި އިނދެ ކުޅިބެލުމުގެ އުސޫލު:
ނ
ނތިޒާމްކުރާ ކޮމެޓީއިން ދަޢުވަތު ދީގެ ް
ހ .މިމުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިޔަށްދާވަގުތު ރޮސްޓްރޮމްގައި އިނދެ ކުޅިބެލޭނީ މުބާރާތް އި ް
ނށް އެކަންޏެވެ.
ވަޑައިގަންނަވާ މެހުމާނުން ަ

.29

ދަނޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި މުބާރާތާއި ބެހޭ އިންތިޒާމް ބެލެހެއްޓުން:
ސ އިންނެވެ.
ހ .މިމުބާރާތަށް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ބަލަހައްޓާނީ ކޮނޑޭ ޑަބްލިއުޑީ ީ
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ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޤަވާޢިދު
.31

ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން:
ޓނީ އެކަމަށް ކޮނޑޭ ޑަބްލިއުޑީސީން އިން ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ.
ކން ބަލަހައް ާ
ހ .މިމުބާރާތުގެ ސަލާމަތީ ކަން ަ
ނން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކަން ހަމަޖައްސާނީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް
ށ .ދަޢުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބޭ ު
މެދުވެރިކޮށް ކޮނޑޭ ޑަބްލިއުޑީސީއިން ނެވެ.

.31

ޚަބަރުފެތުރުން:
ނ
ކތް ކުރާނީ ޑަބްލިއުޑީސީއި ް
ފތުރާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައް ަ
ގ ކަވަރޭޖް ހެދުމަށްޓަކައި ޚަބަރު ަ
ހ .މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކު ެ
ކވެ.
އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީގެ  2މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރެ ެ

.32

ނޫސްވެރިން ،ޓީމް ފޮޓޯގްރާފަރުން:
ހ .މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ނެގުމާއި ،ވީޑިއޯ ކުރަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މެޗް ކަވަރޭޖު
ނންވާ ހުއްދަ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ނޫސްވެރިންނަށާއި،
ރއަށް ވަނުމަށް ބޭ ު
ހެދުމަށް ޓެކްނިކަލް އޭރިއާ ތެ ެ
ނލިސްޓުންނަށް ދެވޭނެއެވެ.
ފޮޓޯރާފަރުންނަށާއި ،ވީޑިއޯ ޖާރ ަ
ދ
ނ ހުއް ަ
ނންވާނަމަ ،އެކަން އެންގުމު ް
ފރުން ކަނޑައަޅަން ބޭ ު
ޓނެގުމަށް ފޮޓޯގްރާ ަ
ޓމަކުން ،ފޮ ޯ
ށ .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ީ
ދެވޭނެއެވެ.
ތރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާންވާނީ،
ވރޭޖް ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ޓެކްނިކަލް އޭރިޔާ ެ
ނ .މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގެ ކަ ަ
ޓނިސްފައިވާނުގައެވެ.
ބޫޓު ނުވަތަ ެ

.33

މުބާރާތް އިޢުލާންކުރުން:
ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިންނެވެ.
ހ .މިމުބާރާތް އިޢުލާން ކުރާނީ ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް
އޅާ ތާރީޚާއި ،އެއަހަރެއްގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި ރަނަރަޕް
ނގައި ،މުބާރާތް ފެށުމަށް ކަނޑަ ަ
ށ .މިމުބާރާތަށް ކުރެވޭ އިޢުލާ ު
ޓީމަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ އިނާމް އެނގެން އޮންނަންވާނެވެ.

.34

އިތުރު މައްސަލަ:
ހ
ނމާނީ ،އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ކޮމެޓީއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ު
މއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނި ް
މނޭ ކަ ެ
ހ .މިޤަވާޢިދުގައި ނުހި ެ
ޑަބްލިއުޑީސީއިން ނެވެ.
ނ
އމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ީ
ޝލުން އަދި ކުޅުންތެރިންވެސް ެ
ށ .މުބާރާތުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކުލަބާއި އޮފި ަ
މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ.

.35

ޤަވާޢިދުތަކަށް އެއްބަސްވެ ،އިޢުތިރާމްކުރުމާއި ،ޢަމަލުކުރުން:
ނ
ހ .މުބާރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޑަބްލިއުޑީސީއިން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެ ް
ށވެސް ،ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް އެމައްސަލައެއް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.
ފޝަލަކަށް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއަކަ ް
އެޓީމަކަށް ،ނުވަތަ ޓީމުގެ އޮ ި
ށ
މޤަވާޢިދަ ް
ޝލުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުން އެފަރާތްތަކުންި ،
ތކާއި ،ކުޅުންތެރިންނާއި ،އޮފި ަ
ށ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމް ަ
ޢަމަލުކުމުމަށް އެއްބަސް ވެވުނީއެވެ.
ދށް
ފލިވައިދީ ،އަދި ޤަވާޢި ަ
ފޝަލުންނަށް ޤަވާޢިދު އޮޅުން ި
ޓމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ،އޮ ި
ނ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ީ
ނގުމަކީ ،ޓީމުގެ އިސްވެރިންނާއި މެނޭޖަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޢަމަލުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެ ް
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ޑަބްލިއުޑީސީ ކޮނޑޭ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ޤަވާޢިދު
.36

ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމާއި ،ބަދަލުގެނައުން:
އޑީސީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ހ .މިމުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ޑަބްލި ު
ބދަލެއް ޑަބްލިއުޑީސީގެ ޖަލްސާ އަކަށް ހުށަހަޅާ ފާސްވެއްޖެނަމަ
ވނަމަ ،އެ ަ
ލއް ގެނައުމަށް ބޭނުން ާ
ށ .މިޤަވާޢިދަށް އެއްވެސް ބަދަ ެ
ވނެއެވެ.
އެބަދަލެއް ޤަވާޢިދަށް ގެނެ ޭ
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