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ކޯޓް އަޅާއިރު ބަލަންޖެހޭ މިންތައް
ލލާ ދިމާނުވާގޮތަށެވެ.
 -1ކޯޓް އަޅާ ބިމުގައި ކޯޓް އަޅަންވާނީ ކުޅުންތެރިންނަށް އިރާ ޮ
 -2ކޯޓްގެ ބޮޑުމިނަކީ ދިގު  52ފޫޓް ،ފުޅާ  25ފޫޓް އެވެ.
 -3ބައުންޑްރީ އަކީ ދާގަނޑުން ފެށިގެން ފިލާގަނޑުގެ ކުރިއަށް ކޯޓްގެ މެދުން  17ފޫޓް ހުރުމެވެ.
ވނެއެވެ.
 -4ކޯޓްގެ ދާގަނޑުން ފެށިގެން ކޯޓްގެ ފަހަތު ރޮގާ ހަމައަށް  35ފޫޓް ހުންނަން ާ
 -5މިއީ ކުޅެން އަރާ ކޯޓްގެ ބޮޑުމިނެވެ.
ކޯޓް ސަރަޙަދު ބެހިގެންވާގޮތް
ފޓް ނުވަތަ  8ފޫޓް ދުރުގައި ފިލާގަނޑުގެ މެދާދިމާވާގޮތަށް ކުރިމަތީގައި އަމްޕަޔަރު ހުރުން.
 -1ފިލާގަނޑުން ފެށިގެން ޫ 6
ގއި ބެހެއްޓުން.
 -2ދެފަރާތު ބެންޗް ކޯޓްގެ ދާގަނޑުން ފެށިގެން  10ފޫޓް ދުރު ަ
ދއަރިމަތީގައި ރޮގުގެ މެދަށްވާ ގޮތަށް ކޯޓާ  2ފޫޓް ދުރުގައި ލައިންސްވުމަން ތިބުން.
 -3ކޯޓްގެ ދާގަނޑުން ފަހަތު ެ
ބންޗާ
ނވެ .ވީމާ ލައިންސްވުމަންގެ ފަހަތުން ެ
ސވުމަންގެ ފަހަތުން ެ
 -4ކުޅެން އަރާ ކުޅުންތެރިން ވަށައިގެން ދުވަން ވާނީ ލައިން ް
ދެމެދުގައި  8ފޫޓްގެ ޖާގަ އޮންނަންވާނެއެވެ.
ތ  1.5ފޫޓް ބޭރަށް ނެރި ދާގަނޑު ހަރުކުރުން.
 -5ކޯޓްގައި ދާގަނޑު ހަރުކުރާއިރު ކޯޓުން ބޭރަށް  1ފޫޓް ނުވަ ަ
 -6ކުޅެންއަރާ ފިލާގަނޑުގެ ވާއަތްފަރާތުން ކުރިމަތީގައި  1ފޫޓް ނުވަތަ  1.5ފޫޓްގެ ބޮޑުވަށިގަނޑެއް ނުވަތަ ފިލައިން ފޮށި
ފލާގަނޑުގެ ކުރީގައި ފިލާގަނޑާ
ވށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ި
ގަނޑެއްޖަހާފައި ކުޅޭރެކެޓްތަށް އެޅުމަށް ހުންނަން ވާނެއެވެ .މި ަ
ޖެހިގެން ކުޅުންތެރިޔާގެ ވާއަތް ފަރާތު ފިލާގަނޑާ ޖެހިގެން ނުވަތަ  1ފޫޓް ދުރުގެއެވެ.
ނނެރި ވާއަތްފަރާތު އަރިމަތީގައި އަމްޕަޔަރާ އެއްހަމާގައި ނުވަތަ ފިލާގަނފިލާގަނޑާ އެއް ހަމައެއްގައި
 -7ބެންޗަށް ވުރެ ބޭރަށް ު
ށ އިށީދެވޭ ވަރުގެ ބެހެއްޓުން.
ބެންޗާ އެއްހަމައެއްގައި އޮފިޝަލުންގެ (ސްކޯރމޭޒް)  4މީހުންނަ ް
 -8އޮފިޝަލުންގެ މޭޒާ ޖެހިގެން  3ފޫޓް ކުރިއަށް އަމްޕަޔަރ ގެ މޭޒް ( އަމްޕަޔަރ /ކޯޑިނޭޓަރ /މީޑިޔާ) 3މީހުން އިށީނުމަށް
ބެހެއްޓުން.
 -9އަމްޕަޔަރގެމޭޒާ  3ފޫޓް ދުރުން ކުރިމައްޗަށްވާގޮތަށް ކަމިޝަނަރގެ މޭޒް (ކަމިޝަނަރ /އެހީތެރިޔާ)  2މީހަކަށް ހުރުން .މި
މޭޒު ހުންނަންވާނީ އަމްޕަޔަރ އާއި އެއް ހަމައަށްވުރެ ކުރިއަށް  3ފޫޓް ޖެހިލާފައެވެ.

ރގައި ސްޓޭޖް ( މުބާރާތް ބާއްވާ ފަރާތާއި ،ބައިވެރިވާ ޓީމް
ގތަށް ފިލާގަނޑުން  20ފޫޓް ދު ު
 -10ކޯޓުގެ ކުރިމަތިން މެދަށްވާ ޮ
ށފައި ކުރުން.
ތަކުގެ ދިދަޖެހުމަށް) ތައްޔާރު ކޮ ް
ބންޗުން ފެށިގެން ވަށައިގެން  20ފޫޓް ނުވަތަ  25ފޫޓް ދުރުގައި އިންވަކިކޮށް ފައި ހުރުން.
 -11ބެލުން ތެރިން ތިބުމަށް ެ
ހ ވަކިކުރުން.
ވަލެއް ދެމުން ނުވަތަ ފެންސްޖަ ާ
ނށްވާގޮތަށް ކެނޑުން.
 -12ކޯޓަށް ވަންނަ ދޮރު ކޯޓްގެ އަރިމަތިން ކުރިމައްޗަށްވާގޮތަށް ކަނާތްފަރާތުން ކަ ަ
 -13ދަޢުވަތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެދޮރުގެ ތެރެއިން އެތެރޭގައި ކަނާއިންވެގެން ކޯޓްގެ އަމްޕަޔަރއާއި އެއްމިސްރާބަކަށް
ތރިން ތިބުން.
ނ ެ
އަންނަވަރަށް އަރިމަތީގައި ކޯޓްގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ތިބުމަށް ހަމަޖެއްސުން .ފަހަތުގައި ބެލު ް
މތީގައި ކޯޓް ސަރަހައްދުގެ އެތެރޭގައި އިންވައިޓްކުރި ބޭފުޅުންނާ  2ފޫޓް ދުރުން ޓީމްތަކުގެ
 -14ކޯޓްގެ ކަނާތްފަރާތު އަރި ަ
މށް ހަމަޖެއްސުން.
ނމަށް ނުވަތަ ތިބު ަ
ކުޅުންތެރިން އަރިމަތީގައި އިށީ ު
ތކުން އެކަނި.
ނކުމެވާނީ ފާސްލިބިފައިވާ ފަރާތް ަ
ދ ި
 -15ކުޅެން ފެށުމަށްފަހު ކޯޓްގެ ދޮރު ބަންދުވުމާއި ،ކޯޓަށް ވަ ެ
 -16މޭޒުތަކުގައި އެމޭޒެއްގެ ނަންބޯޑު ހަރުކޮށްފައިވުން.
ތގައި  4ލައިޓް ހުރުން .ކުރީގައި  4ލައިޓް ހުރުން .ކޯޓްގައި
 -17ކޯޓްގައި މާކަރީ ލައިޓްގެ  8ލައިޓް ޖެހުން  .މިގޮތުން ފަހަ ު
އޓްގެ އަލި ހުންނަންވާ
ނނަންވާ ހިސާބަށްވުރެ  10ފޫޓް ދުރުގައެވެ .މިހެން ހެދުމުން ލަ ި
ލައިޓް ޖަހާނީ ލައިޓްގެ އަލި ހު ް
ހިސާބުގައި ހުންނާނެއެވެ.
ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ހިމާޔަތް ކުރުން.
ކގެ ސަބަބުން ބައެއް ކުޅުން
އޝާރާތްކޮށް ބުނެވޭ ބަދު ބަސްތަ ު
 -1ކޯޓްގެ އިންވަކިކުރާއިރު ދުރުކުރަންޖެހެނީ ،ކުޅޭކުދިންނަށް ި
ތެރިންގެ ހިތްވަރު ނެތިދިއުމާއި ،ކުޅުމުގެ ފޯރިގެއްލިގެން ދިޔުން.
 -2މާއަޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އަމްޕަޔަރގެ ކަށިގަނޑުގެ އަޑު ނީވެ ކުޅުންތެރިޔާ ނުބައިވުން.
ވހަކަ ނުވަތަ ލަވާ ހަޅޭކުގެ އަޑު ނީއްވުން .އެމީހުންނަށް
ބހުން ދައްކާ ާ
 -3އޮފިޝަލުންނާއި ،ކުޅުންތެރިންނަށް ހަޑިހުރުތު ަ
ގތް ދިމާވުން.
ނލެވޭ ޮ
ބއްޖެނަމަ މުބާރާތް ނިންމާ ު
ރައްކާތެރިކަމާއި ،ހިމާޔަތް ނުލި ި
ދމެދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުން .މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަޑުގައި ނަގާފޯރީގެ އަޑު އޮފިޝަލުންނާއި،
 -4މުބާރާތުގެ ދެއިނިންގްސް ެ
ކުޅުންތެރިންނަށް ނީއްވުން.

ބރާތެއް" ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭއްވިގެން ނުދާނެއެވެ.
ގން ނޫނީ " ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މު ާ
 -5މުބާރާތެއްގައި މިވަރަށް ބެލި ެ
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