ތަޢާރަފު
އ
އފް ދަ މޯލްޑިވްސް  2010ގައި އުފައްދައި ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަށިކުޅުމުގެ އަ ު
ބލް ފައުންޑޭޝަން ޮ
މިއީ ބަށި ޯ
މދުގައި ކުޅެ ޤަވާއިދު ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ފާސްކޮށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ،ހޯމްމިނިސްޓްރީ އަދި
ޤަވާޢިދު ހަދާ ކުޅުންތެރިންގެ ެ
އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީއަށް  2011ވަނަ އަހަރު އެންޑޯޒް ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިގެން ތަޢާރަފު ކުރަމުންދާ " ޒަމާނީ ބަށިކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު"
އެވެ.
އ
މބާރާތް ތަކުގަ ި
ފތު ު
ނންގ މުބާރާތްތަކާއި ،ތަ ާ
ވ ޓްރޭނިންގ މެޗްތަކާއި ،ޓްރޭ ި
ށ ބޭއް ި
މި ޤަވާޢިދަކީ މިހިސާބަ ް
ހިގާދިޔަ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން
މަޝްވަރާއާއި އަދި

ހގެ
ތރިންގެ މަޝްވަރާއާއި ޤަވާޢިދު ކޮމެޓީއާއި ،މަޝްވަރާމަޖްލީ ު
އަދި ކުޅުން ެ

އެޑްވައިޒަރ ގެ ލަފާގެ މަތިން ހިންގާ

ބލް ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅި އައު ޤަވާޢިދުއެވެ.
ކޮމެޓީއިން ޒަމާނީ ބަށި ޯ

އވެ.
ނދާތާ ( 5ފަސްއަހަރު) އަހަރުވީ ެ
ނންކުރަމު ް
މިހާރު މިޤަވާޢިދު ބޭ ު

ކމަށް
ގ އުނިއިތުރެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެ ަ
ބހު ެ
އަދި މިޤަވާޢިދުގައި ަ

އދެމެވެ.
ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް ެ
ކޓަގަރީސްތަކަށް ޖާޒީ
ސްކޫލްތަކަށާއި ،އުމުރުފުރާގެ ެ

ނ
އހަރުން ފެށިގެ ް
ކަނޑައެޅިފައެވެ .ސްކޫލްކުދިންނަށް ަ 12

 18އަހަރުން ދަށަށް ކަނޑައަޅައި ،ޢާއްމުގޮތެއްގައި  45އަހަރުން މިކުޅިވަރުގެ އުމުރުފުރާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ
ވސް މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޖާޒީ ކަނޑައެޅިފައި ވެއެވެ .މިކުޅިވަރުގެ އޮފިޝަލުންނަށް
އިތުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ެ
ލ ގެ
ތއްގައި ވަކިއުމުރެއް ބަލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .މިހާރު ޒަމާނީ ބަށިބޯ ް
ރ ެ
ވަކިއުމުރެއް ކަންޑަނާޅާ ކުޅެން ނިންމާ މުބާރާތެއްނަމަ އެމުބާ ާ
އޅި ޢާއްމުކޮށް ނެރިފައެވެ.
މ ތައްޔާރުވުމުގެ ޤަވާއިދު އަދި އޮފިޝަލުންގެ ޤަވާޢިދު ވަނީ ކަނޑަ ެ
ޤަވާޢިދު ،ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީ ް
އތުރުން ސްކޫލް
ބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވުމުގެ ި
ރތްތައް ޭ
ބރާތްތަކާއި ،ޒޯންމުބާ ާ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ލީގު މު ާ
ތ ބާއްވަމުން ގެންދާ މުބާރާރްތަކަށް
ތތަކާއި ،އޮފީސްމުބާރާތްތަށް ބޭއްވުމާއި ،އަތޮޅު މުބާރާތްތަކާއި ،އަތޮޅުތަކަށް ނުވަ ަ
ބަށިމުބާރާ ް
ރތަށް ކުރުމާއި ،އޮފިޝަލުން ޓްރޭނިންގ
ތތަށް ބާއްވައި ދިނުމަށް އަތޮޅުތަކަށް ދަތު ު
ޝއޭޝަނުން މުބާރާ ް
އޮފިޝަލުން ފޮނުވުމާއި ،އެސޯ ި
ނ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި ،އެސޯޝިއޭޝަނުން
ކުރުމަށް މުބާރާތުގެ ތެރެއި ް

ގޅިގެން
ފޯކަލްޕޮއިންޓްތަކާ ު

ލތަށް
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ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު
 .1ސައިވާފޯލި
ތބޭ ބަޔަށްގޮސްނުހިފި ވެއްޓޭ ބޯޅަ.
 .1.1ކުޅުންތެރިޔާ ޖަހާބޯޅަ ހޮވާމީހުން ި
ށ ވެއްޓޭ ބޯޅަ.
ނބޭރަ ް
 .1.2ކުޅުންތެރިޔާ ޖަހާބޯޅަ ނެޓްގައި ނުވަތަ ހިފުންތެރިޔާގެ ގައިގައި ޖެހި ކޯޓުތެރެއަށް ނުވަތަ ކޯޓު ް
 .1.3ކުޅުންތެރިޔާ ޖަހާބޯޅަ ކޯޓްގެ އިންވަކިކުރާ ރޮގުމަތީގައި ޖެހިފަ ރޮގުންބޭރުވުން ނުވަތަ އެތެރެވާ ބޯޅަ.
ބލަންސް ނުކުރެވިގެން ވެއްޓުނަސް އަދި ފިލާގަނޑުން އެއްކޮށް ބޭރުވިޔަސް އެބޯޅަ.
 .1.4ބޯޅަޖެހުމަށްފަހު ެ
ޓން އަތް ދޫކޮށްޖަހާ ބޯޅަ.
 .1.5ރެކެޓްގައި ދެއަތުން ހިފާ ބޮލުގެ މެދާހަމަޔަށް (ކަންފަތާ ހަމައަށް ދެއަތް) ގެނައުމަށްފަހު ރެކެ ު
 .1.6ހިފުންތެރިޔާ ބޯޅަހިފީ ތެދުވެގެން ދުއްވައި ނުގަނެވޭފަދަ ޙާލެއްގައި އިދެގެންކަމަށް އަމްޕަޔަރު ނިންމުން.
 .2ސައިނެތްފޯލި
 .2.1ބޯޅަ އެއްލާފައި ރެކެޓުން ނުޖަހާ ހިފާބޯޅަ ނުވަތަ ވެއްޓޭ ބޯޅަ.
 .2.2ކުޅުންތެރިޔާ ޖަހާ ބޯޅަ ކޯޓްތެރެއިން ބިމުގައި ނުޖެހި ކޯޓުން ބޭރައްދާ ބޯޅަ.
 .2.3އަމްޕަޔަރުގެ ނަޒަރުގައި ބޯމަތިން ނޫންގޮތަކަށް ޖަހާ ބޯޅަ.
 .2.4ރެކެޓްގައި ދެއަތުން ހިފާ ބޮލުގެ މެދާހަމަޔަށް ނުގެނެސް ރެކެޓުން އަތްދޫކޮށް ޖަހާބޯޅަ.
 .3ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވާގޮތް
ށ ފޮނުވާލާބޯޅައެވެ.
ށ ވެއްޓޭބޯޅައާއި ،ހިފުންތެރިޔާގެ ގައިގެތަނެއްގައިޖެހި ބައުންޑްރީއަ ް
ޓހުރަސްނުކޮ ް
 .3.1ނެޓްގައިޖެހިފައި ނެ ް
ޅ ހިފުމުންނެވެ.
 .3.2ކުޅުންތެރިޔާ ޖަހާބޯޅަ ހިފުންތެރިޔަކު އެއްފަހަރުން (އެއްޓަޗުން) ބޯ ަ
ޅ ޖެހުމުންނެވެ.
 .3.3ވިދިވިދިގެން ސައިނެތް ތިން ބޯ ަ
ނވެ.
ލންސް ނުހިފޭއްޓިގެން ވިޔަސް ފިލާގަނޑުން އެއްކޮށް ބޭރުވުމުން ެ
 .3.4ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅެމުންދަނިކޮށް ބެ ަ
 .3.5ކުޅުންތެރިޔާ ފިލާގަންޑުން ބޭރުވެހުރެ ބޯޅަ ޖެހުމުންނެވެ.
 .3.6ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅެމުންދަނިކޮށް ރެކެޓު އަތުންދޫވެ ވެއްޓުމުންނެވެ.
މންނެވެ.
 .3.7ބޯޅަ މައްޗަށް އެއްލާފައި ކުޅުމުގެ ޙަރަކާތް ގެނެސް ނުވަތަ ރެކެޓުން ޖަހަން އުޅެ ނުޖަހާ ދޫކޮށްލު ު
 .3.8ގަޑިހަމަވެ ލަނޑުޖަހަންދެވޭ އިތުރު ފުރުސަތުގައި ފިލާގަނޑުން ފޭބުމުންނެވެ.
ގއިނުޖެހި ހިފާބޯޅައިންނެވެ.
ރށްގޮސް ބިމު ަ
ނޓްގައިޖެހިކޯޓުންބޭ ަ
އން ހިފުންތެރިޔާގެ ގައިގައި ނުވަތަ ެ
 .3.9ޖަހާބޯޅަ ހިފުންތެރިން ތިބޭބަ ި
 .3.10ހިފުންތެރިޔާ ތެދުވެގެން ދެވޭފަދަ ޙާލަތުގައި އިށީދެ އިދެ ހިފާބޯޅައިންނެވެ.
މ އެބޯޅައިންނެވެ.
 .3.11ހިފުންތެރިޔާ ބޯޅަހިފިއިރު އަމްޕަޔަރުގެ ނަޒަރުގައި އެބޯޅަ ސައްޙަ ބޯޅައެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމައިފިނަ ަ
ނސް ބޯޅަހިފުމުންނެވެ.
ޓ އޮވެގެންވެސް ބިމުގައި ނުޖެހެ ި
ފދަނިކޮށް ވެއްޓުނަސް އަދި ވެއް ި
 .3.12ހިފުންތެރިޔަކު ބޯޅަހިފުމަށް ދުވެ ަ
* ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދަށް އިދާރީ އިސްލާޙްތަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަންނަމުންދާއިރު ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.
 .4އިނިންގްސް
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222
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 .4.1ކޮންމެ މެޗެއްގައި ކުޅޭނީ  10މިނިޓްގެ  2އިނިންގްސްއެވެ.
މލަ  20މިނިޓްއެވެ.
 .4.2ކޮންމެ ޓީމަކަށް ކުޅެންލިބޭނީ ޖު ް
އވެ.
ލބޭނީ  02މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތު ެ
 .4.3ޓީމްތަކުގެ ކޮޅުބަދަލު ކުރުމަށް ި
ބނީ  05މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތުއެވެ.
ގސް ކުޅުމަށްފަހު ދެޓީމްގެ ކޮޅުބަދަލުވުމަށް ދެޓީމްގެ ދެމެދުލި ޭ
 .4.4ކޮންމެޓީމަކުންވެސް  1އިނިން ް
ގސް އަލުންކުޅެންޖެހެއެވެ.
 .4.5އިނިންގްސްއެއްގެ ކުޅުން ނުނިމެނިސް ދިމާވި ސަބަބަކުން މެޗް ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެއިނިން ް
ވރު ( 6ހައެއް) ޖެހުމާދެމެދު
އ ކުޅޭ މެޗެއްގެ އެންމެފަހުގެ އިނިންގްސް ކުޅެންފަށަންވާނީ ހަ ީ
 .4.6އިރުގެ އަލިކަން ނެތްކޯޓްތަކުގަ ި
ސވުމާއެކު އެކަން ނިންމިގޮތް
ގ ވަގުތެއް ހުރިނަމައެވެ .އަދި ދެޓީމްގެ މެނޭޖަރުންގެ އެއްބަ ް
މނިޓް ެ
މަދުވެގެން ( 20ވިހި) ި
ނއުންސް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
އ ަ
ނނަށް އެންގުމަށް ެ
ބެލުންތެރި ް
.5

ޓީމްލިސްޓްގައިވާ ތަރުތީބުން ކުޅެންއެރުވުން

 .5.1ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް ކުޅެވޭނީ  8ކުޅުންތެރިންނަށެވެ.
ފދަ ޙާލަތުގައި ބަދަލުކުޅުންތެރިޔާ އެރުވޭނެއެވެ.
 .5.2ބަދަލުގައި ކޮންމެ ޓީމަކުން  03ކުޅުންތެރިޔަކު ބެހެއްޓުމާއި ،އެ ަ
ވތަ ނުކުޅެވޭނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެކުޅުންތެރިޔާ ބޭލުވޭނެއެވެ.
ފނިގެން ނު ަ
 .5.3ލިބޭގެއްލުމަކުން ލޭ ެ
ދ
 .5.4ކުޅެމުންދަނިކޮށް ދެން ނުކުޅެވޭނެކަމަށް ކުޅުންތެރިޔާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަމްޕަޔަރުގެ ހުއްދައަކާ ނުލާފޭބިދާނެއެވެ .އަ ި
ތަރުތީބުން އެކުޅުންތެރިޔާއަށް ކުޅެން އެރޭނެއެވެ.
ތރިން ކޯޓަށް އަރަންވާނެއެވެ.
 .5.5އިނިންގްސްއެއްގައި އެރުމަށް ޓީމްލިސްޓްގައިވާ ތަރުތީބުން ކުޅުން ެ
ނނެވެ.
 .5.6ބުރު ހަމަވުމުން ވަގުތު އޮތްނަމަ ދެވަނަބުރުވެސް އަދި  3ވަނަ ބުރުވެސް އަރަމުންގެންދާނީ ހަމަ އެތަރުތީބު ް
ނން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެން ނޭރުވޭނެއެވެ.
 .5.7ޓީމްލިސްޓްގައިވާ ކުޅުންތެރިން ޫ
ނނީ ކުޅެންއަރައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .5.8ކުޅުންތެރިން ޕޮއިންޓް ތަކުގައި އެތުރި ތިބެގެން ޫ
 .6ކުޅެން ކޯޓަށް އެރުމާއި ،ފޭބުން.
ތރޭ ދާގަނޑު ކައިރީގައެވެ.
 .6.1ދެޓީމްޓީމް ސަލާމްކުރަން ކޯޓަށް އަރާތިބޭނީ ކޯޓްގެ ބައުންޑްރީގެ ެ
އރަންވީއެވެ.
 .6.2އަމްޕަޔަރުގެ އަތުން ސަލާމްގެ ސިގުނަލް ދައްކައި ކަށިގަނޑު ފުމުމުން ސަލާމްކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް ަ
ބން އެތުރިލަން ވާނެއެވެ.
ށ ފިލާގަނޑު ހުރަސްކޮށް ދުވުމަށްފަހު ޕޮއިންޓްތަކުގައި ތަރުތީ ު
 .6.3ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ސަލާމްކޮ ް
ނސްވުމަންގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .6.4ކުޅުންތެރިން ދުވެފަދާއިރު ލައި ް
ތބެ އަތާ އަތާ އަތްޖޯޑުކޮށް ލާންވާނެއެވެ.
ޓށް އަރާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވަށްކޮށް ި
 .6.5ހިފުންތެރިން ކޯ ަ
ނ ނުވާނެއެވެ.
 .6.6ފިލާގަނޑަށް އަރަމުން ނޫނީ ކުޅުންތެރިން ރެކެޓާ ބޯޅަ ނަގައިގެ ް
ރކެޓް ލާންވާނެއެވެ.
 .6.7ފިލާގަނޑުން ފައިބާއިރު ރެކެޓް ޖެހުމަށް ހުންނަ ވަށިގަނޑަށް ެ
ޑރީގެ ތެރެއިންނެވެ.
ވނީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ވައަތްފަރާތު އަރިމަތިން ބައުން ް
ތން  ،ފައިބަން ާ
 .6.8ފިލާގަނޑަށް އަރަންވާނީ ކުރިމަ ި
 .7ކުޅެން ފެށުން
ނއަރާނެ މަދުވެގެން ( 8އަށެއް) ކުޅުންތެރިން ހަމަވުމުން ޓީމްގެ ކުޅުން ފެށޭނެއެވެ.
 .7.1ދެޓީމް އޮފިޝަލުން ހަމަވެ ކުޅެ ް
 .7.2ކުޅުންތެރިން ގަޑިޖެހުގެ ( 30ތިރީސް) މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222
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 .7.3ކޯޓަށް އަރާއިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޓީމްގެ ބެޖު މޭމަތީގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ލއްވައި ކުޅެންކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާޒީއާއެކު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ.
ވނީ އަންގި ަ
 .7.4ކުޅުންތެރިން ތިބެން ާ
 .7.5ކުޅެން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަނޑިއަށް ޓީމް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެއެވެ.
 .8ކުޅެމުންދާ މެޗްހުއްޓާލުން.
ކ ކުޅުން ހުއްޓާ ލެވިދާނެއެވެ.
ޖހޭވަރުގެ އަނިޔާއެއްވެގެން ކުޅުންތެރިޔާ ބޭލުމަށްޓަ ާ
 .8.1ކޯޓުން ބާލަން ެ
ލވޭނެއެވެ.
ރޔަކު ރަތްކާޑް ދައްކައިގެން ކޯޓުން ބާލަން ޖެހުމުން ކުޅުންހުއްޓާ ެ
 .8.2ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ހިފުންތެ ި
ކމުގައި އަންޕަޔަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ މެޗް ހުއްޓާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަމްޕަޔަރަށް ލިބިގެންވާނެއެވެ.
 .8.3ކުޅުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ަ
ތތަކުގައި ކުޅުން ހުއްޓާލެވިދާނެއެވެ.
ކޅެންހުންނަ ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅޭނެ ބޯޅަނެތުންފަދަ ޙާލަ ް
 .8.4ކޯޓްގައި ބޯޅަގިނަވެގެން ނުވަތަ ު
 .8.5މެޗްކަމިޝަނަރ ގެ އެންގުމަށް މެޗް ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ނސް ކުރުން ނުވަތަ ސްޓޮޕްވޮޗްގައި މައްސަލަޖެހުން ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެގެން މެޗް
 .8.6މެޗްކުޅެން ފެށިފަހުން އެނައު ް
ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ވަގުތުން މެޗްހުއްޓާލާ އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް ފަހުއެވެ.
 .8.7ލިބޭ ގެއްލުމަކުން މެޗްހުއްޓާލަން ނުޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ނަމަ ކުޅެމުންދާ މެޗެއް އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުވިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .8.8ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންގޮތަކަށް ހިނގާ މެޗެއްނަމަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ބާރު ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ކޅެމުންދާ މެޗެއްކަން ކުޅުންތެރިން ސާބިތު ކޮށްދެއްވަން ވާނެއެވެ.
މިގޮތުން އެއީޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ު
 .9ހިފުންތެރިންގެ ޒޯން
 .9.1މިޒޯންގައި ތިބޭނީ ހޮވާޓީމުގެ  08ހިފުންތެރިންނެވެ.
ބޅަ ހިފޭނެއެވެ.
ކންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ޯ
 .9.2ހިފުންތެރިން ކޯޓްގެ އެތެރޭގައި ޮ
އފިކަން ދައްކަންވާނެއެވެ.
 .9.3ބޯޅަހިފިކުޅުންތެރިޔާ ބޯޅައާއެކު ސީދަލަށް އަތްމައްޗަށް އުފުލާ އަންޕަޔަރަށް ފެންނަގޮތަށް ބޯޅަހިފަ ި
 .9.4ބޯޅަ ހިފަންވާނީ ހުރަހަކާ ނުލައި ސީދާ އަތުންނެވެ.
ވތަ ކޮޅަށް ހުރެގެންނެވެ.
ހތުން ދުވެފާ ދެވޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށް އިށީދެގެން ނުވަތަ ތިރިވެލާފަ ނު ަ
 .9.5ބޯޅަހިފަންވާނީ ބޯޅައިގެ ފަ ަ
ރންޔާއަށް ދުވެފަ ކޯޓުން ބޭރަށް ނިކުމެ ވޭނެއެވެ.
ޅ ހިފުމަށް ހިފުންތެ ި
 .9.6ޕަންޗުވެގެން ކޯޓުންބޭރަށް ދާ ބޯ ަ
 .9.7ހިފުންތެރިޔާއަށް ނުކުޅެވޭފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ޙާލަތުގައި އަމްޕަޔަރގެ ހުއްދައަކާނުލައި ކޯޓުން ފޭބިދާނެއެވެ.
ގން ހުންނަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އަތުގައި އަތްޖޯޑު ކޮށްލަން ވާނެއެވެ.
 .9.8ބޯޅަހިފުމަށްފަހު ޖެހި ެ
ނތެރިޔާ
ދމެދުގައި ބަދަލު ކުޅު ް
ރޔާ އެރުވޭނީ ދެއިނިންގްސް ގެ ެ
ގ ތެރެއިންނަމަ ބަދަލު ހިފުންތެ ި
ބ އިނިންގްސް ެ
 .9.9ހިފުންތެރިޔަކު ފޭ ީ
އެރުވުމަށް އޮންނަ ޙާލަތުގައެވެ.
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ނއެވެ.
 .10.1ކުޅުންތެރިޔާ ފުރަތަމަ ކުރާކުށް ފާހަގަކޮށް އެކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ނުކުރުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވާން ވާ ެ
ދކާރޑް ދައްކަން ވާނެއެވެ.
 .10.2ދެވަނަފަހަރަށް ކުޅުންތެރިޔާ ކުށެއްކޮށްފިނަމަ އެކަން އެންގުމަށް ރީ ޫ
ކށްކުރުމުން ރަތްކާރޑް ދައްކާ ކޯޓުން ބާލަންވާނެއެވެ.
 .10.3ކުޅުންތެރިޔާ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ު
 .10.4ތިންވަނަފަހަރަށް ރަތްކާޑުދައްކައި ކުޅުންތެރިޔާ ބާލަން ޖެހުމާއެކު މެޗްގެ ކުޅުން ހުއްޓާލައި ކުޅުންތެރިން ހަމަ އަށްއޮތް
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

ނއެވެ.
ޓީމަށް އެދުވަހުގެ މެޗް ލިބޭ ެ
 .10.5ކާރޑުދައްކައިގެން ބާލާ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބަދަލުގައި އެދުވަހުގެ މެޗަކަށް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔަކު ނޭރުވޭނެއެވެ.
 .11ސައްޕު ޖަހައި ލަނޑުކުރުން
 .11.1ބޯޅަޖަހަމުންގޮސް  12ބޯޅަ ވުމުން ސައްޕު ޖަހައި ލަނޑު ކުރަންވީއެވެ.
ކޅުންތެރިޔާއަށް ނޭގި ޖެހޭއެއްވެސް ބޯޅައެއް ނުގުނޭނެއެވެ.
 .11.2ސައްޕުޖަހަން ބުނެފައިވަނިކޮށް ު
 .11.3ސައްޕަކީ ހޮވުންތެރިންނާއި ،ކުރިމަތި ލައިގެން ހުރެޖަހާ ބޯޅައެކެވެ.
 .11.4ސައްޕު ކާމިޔާބު ވުމުން އަތްމަތީ  3ބޯޅަ ސައިކުރުމުން ލަނޑެއް ޖެހުނީއެވެ.
ބ ރޑުން އެކަން ދެއްކުން ނުވަތަ އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.
 .11.5ބާރަބޯޅަ ޖެހުނު އިރު ގަޑިހަމަވެއްޖެނަމަ އިތުރުވަގުތު އޮތްކަމުގެ ޯ
ފނަމަ ނުބައިވާނެއެވެ.
ނ ނުވަތަ ފިލާގަނޑުން ފައިބައި ި
ދނެތި ކުޅުންތެރިޔާ ރެކެޓް ބޭއްވު ް
 .11.6ގަޑިހަމަވިކަން އެންގުމުން ހުއް ަ
ތއް ނުދީ ގުނޭނީ  11ބޯޅަކަމަށެވެ.
 .11.7ކުޅުންތެރިޔާ ލަނޑު ޖެހުމުގެކުރިން ނުބައި ވެއްޖެނަމަ އިތުރުވަގު ެ
 .11.8ކުޅުންތެރިޔާ ލަނޑުޖެހުމުން އަމްޕަޔަރ ކަށިގަނޑުފުމެންދެން ހުއްޓާނުލާ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަން ވާނެއެވެ.
ޖ
މލެވިއް ެ
ނތި ނިން ާ
ގ އެފުރުސަތު ނުދީ އަމްޕަޔަރު ހަނދާން ެ
ހ ޙާލަތުގައި ގަޑިހަމަވިކަންއަން ާ
 .11.9ލަ ނޑުޖެހުމަށް ފުރުސަތުދޭންޖެ ޭ
ޔ އަރުވައި ލަނޑުދޭން ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ނަމަ ،މަޢާފަށް އެދި ކުޅުންތެރި ާ
 .12ޕެނަލްޓީ ޖެހުން.
 .12.1ދެޓީމްގެ ކުޅުން އެއްވަރު ވެއްޖެ ނަމަ ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ.
ނޓް އިރުގެ ކުޅުމެއް ދެވޭނެއެވެ.
 .12.2ފުރަތަމަ ކޮންމެ ޓީމަކަށް  5މި ި
 .12.3ކުޅެން އަރަންވާނީ ކޮންމެ ޓީމަކުން ކޯޗް ކަނޑައަޅާ ( 5ފަހެއް) ކުޅުންތެރިންނެވެ.
 .12.4އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ ދޭނީ ކޮންމެ ޓީމަކަށް  3މިނިޓްއިރުގެ ކުޅުމެކެވެ.
އވެ.
ގތުގެމަތިން ކުޅެމުން ގެންދެވޭނެ ެ
 .12.5ދެންވެސް ޓީމްގެ ކުޅުން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ތަފާތު ވަންދެން މި ޮ
ގއި ކުޅެމުންގެންދާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .12.6ކުޅެމުން ގެންދަންވާނީ މެޗްތަކު ަ
ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތް ނުވަތަ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
ލއެވެ.
 .12.7ޖަހާ ކޮންމެ ސައިވާ ބޯޅައަކީ ( 1އެކެއް) ޕޮއިންޓް ނުވަތަ  1ފޯ ި
 .12.8ހިފާ ކޮންމެ ސައްޙަ ބޯޅައަކަށް ލިބޭނީ ( 4ހަތަރެއް) ޕޮއިންޓެވެ.
ތޖާ ގުނަންވާނެއެވެ.
 .12.9ތިންވަނަ ހޮވުމަށް ކުޅޭމެޗްގެނަ ީ
ށރާނީ އާއި ،އެއްވަނަ ދެވަނަޓީމެވެ.
ނ އެންމެމޮޅު ޖެހި،ހިފި އަދި ބަ ި
 .12.10ފައިނަލްމެޗްގެ ނަތީޖާއިން ހޮވާ ީ
ތށް ނޮކައުޓަށް އަދި ޕޮއިންޓްސިސްޓަމަށްވެސް ކުޅެވިދާނެއެވެ.
ގއި ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވާގޮ ަ
 .12.11ލީގުމުބާރާތާއި ،ޒޯން މުބާރާތު ަ
އއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ
 .12.12ޕޮއިންޓްސިސްޓަމަށް ކުޅޭއިރު ޕޮއިންޓުން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ލަ ނޑަށެވެ .ލަނޑުން ެ
ފޯއްޔަށެވެ .މިދެގޮތުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާ ޓީމް ހޯދާނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.
ފއިނަލް ކުޅޭނީއެވެ.
 .12.13ނޮކައުޓަށް ކުޅޭނަމަ ކުޅޭނީ ކޮންމެ ޓީމެއް އެންމެ މެޗެކެވެ .އެންމެމަތީ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ދެޓީމެއް ަ
 .12.14ކޮންމެ ޒޯނަކުން މޮޅުވާ ދެޓީމް ގްރޭންޑް ފައިނަލް ކުޅުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް އަންނަންވާނެއެވެ.
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

 .12.15ކޮންމެ އަހަރަކު ހުޅުވާލާ ،ލީގް ،ޒޯން މުބާރާތް އެއަތޮޅަކުން ތާރީޚް ކަނޑައަޅައިގެން ހުޅުވާލާފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުޅުމާއި،
ނ
ޒންވެސް ހަމަ އެގޮތުގެމަތި ް
އޝަންއާއި ،މަޝްވަރާކޮށްގެން ޯ
ނ ލީގުނިންމާފައިވާނަމަ އެސޯސި ޭ
އެޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަށްކު ް
ނއެވެ.
ކުޅުމަށްފަހު އެކަން އެސޯސިއޭޝަނަށް އެމުއްދަތުގައި އަންގަންވާ ެ
ބއިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.
ނ އަންނައަހަރު އެމުބާރާތެއްގައި ަ
ގ ް
 .12.16ވިދިވިދިގެން  3އަހަރު ތަށިކާމިޔާބު ކޮށްފިނަމަ އެޓީމަކަށް ވިދި ެ
.13

އެސޯސިއޭޝަނުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާލާ މުބާރާތަށް

ށ ހުޅުވާލާނެއެވެ.
ތ ް
 .13.1ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ  1ން ނޮވެމްބަރ  15އަށް އަތޮޅު ލީގް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ަ
 .13.2ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ  1ން ނޮވެމްބަރ  15އަށް  9ޒޯނަށް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅައިގެ ޒޯން މުބާރާތްތަށް ބޭއްވުމަށް
ހުޅުވާލާނެއެވެ.
ށ
ބޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަ ް
ބށި ޯ
ދވަހުގެމުނާސަބާގައި އެސޯސިއޭޝަނުން އަތޮޅެއްގައި ޒަމާނީ ަ
ނހެނުންގެ ު
 .13.3ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަ ް
ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވާނެއެވެ.
އ ބޭއްވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާނެ އެވެ.
 .13.4ކޮންމެ އަހަރަކު  26ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތް އަތޮޅެއްގަ ި
 .13.5ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރ  11ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތް އަތޮޅެއްގައި ބޭއްވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.
ށ ( 1އެކެއް) މަސްކުރިން
ވމުން މިއިން ކޮންމެ މުބާރާތަކަ ް
ކށް ު
 .13.6މިއީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މުބާރާތްތަ ަ
މތާއެކު މުބާރާތުގެ އިނާމާއެކު
އެދި ހުށަހެޅުއްވުމުން އެމުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގައި އެސޯސިއޭޝަނުން އޮފިޝަލުންގެ ޚިދު ަ
އެމުބާރާތެއް އެއަތޮޅެއްގައި ބާއްވައިދެވޭނެއެވެ.
 .13.7ޒުވާނުން ކުޅިވަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އަހަރަކު ކޮންމެ ޒޯނަކުން އަތޮޅަކަށް ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޒަމާނީ މަދުރަސީ ބަށިބޯޅަ
ކމެއް އެސޯސިއޭޝަނުން ކޮށް ދިނުން.
ތޅަކަށް ބާއްވައިދިނުން .ހުރިހާ ަ
މުބާރާތެއް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އަ ޮ
 .14މުބާރާތުގެ ވަނަ ތަށް ހޮވުން.
 .14.1ބަށިރާނީ
 .14.2އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ (އެންމެ ޒުވާން ،އަޚްލާޤީގޮތުން ރަގަޅު)
 .14.3ފެއަރޕްލޭޓީމް
 .14.4ކޮންމެ މެޗަކުން އެންމެ މޮޅު ހިފި /ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ
 .14.5މެޗްގެ ކުއީންއޮފްދަ ވުމަން
 .14.6އެންމެ ރީތިކޮށްއަޅާ ސްޕޯރޓްސް ޔުނީފޯމެއްގެ ޓީމް
 .14.7އެންމެރީތި ހެދުންއެޅި ޓީމެއް
 .14.8އެންމެ މޮޅު ކޯޗެއް
 .14.9އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ މެނޭޖަރ އެއް
 .14.10މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު  8ކުޅުންތެރިން
 .14.11މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަށް
މތާ 3
ނވަރުޝީޓްގެ ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް މުބާރާތް ނި ޭ
ރހަމަކުރުމަށް ފަހު އިނާމްދީ ވަ ަ
 .14.12މުބާރާތުގެ ވަނަވަރު ޝީޓް ފު ި
ވންވާނެއެވެ.
ފނު ަ
(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޮ
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

 .15ފިޔަވަޅު އެޅުން
ފނަމަ އެފަރާތެއް 10000.00ރ( .ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި 15000.00ރ( .ފަނަރަހާސް)
 .15.1މިޤަވާޢިދަށް ބަދަލެއްގެނެސް ި
ނއެވެ.
ރުފިޔާއާއި ،ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ،އަދި އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީގޮތުން ދަޢުވާ ކުރާ ެ
ފޔަވަޅުއަޅާނެއެވެ.
ކށް ި
ރވާނަމަ ސެޓްފިކެޓް ބާތިލް ޮ
 .15.2ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކުޅޭކުޅުމެއްގައި އޮފިޝަލުންނާއި ކޯޗުން ބައިވެ ި
ނނެވެ.
ލބިގެ ް
 .15.3ތަކުރާރުވާ ކުށުގެ ރެކޯރޑަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ި
 .15.4މެޗެއް ހުއްޓުވައިފިނަމަ  5000.00ރުފިޔާ (ފަސްހާސްރުފިޔާ) އިން އެޓީމެއް ،އެކުޅުންތެރިއަކު ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެ އެވެ.
އދުވަހުގެމެޗް ލިބޭނެއެވެ.
 .15.5ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ( 500.00ފައްސަތޭކަރުފިޔާ) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ހާޒިރުވިޓީމަށް ެ
 .15.6ސަޕޯރޓްކުރާ ކަމަށްދައްކައިގެން ހަޑިހުތުރު އެއްޗެތިކިޔާ އެކުޅުންތެރިންނާއި ،މެދު އެސޯސިއޭޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
 .15.7މިޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައްވިޔަވައި އެހެނިހެން ކުއްތަކަށް އަދަބުކަނޑައަޅާނީ އެސޯސިއޭޝަނާއި،
މަޝްވަރާކޮށްގެނެނެވ
ށ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެސޯޝިއޭޝަންއާއި
 .15.8ކުށުގެ ރެކޯރޑް  3ފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ ޓީމްތަކާއި ،ކުޅުންތެރިންނަ ް
މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
އމްޕަޔަރަށް ކުރެވޭ ކުއްތަކަށާއި ،ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިތުރުން
ތންނާއިަ ،
 .15.9އޮފިޝަލުންގެ ފަރާ ު
ޢފަށް އެދެންވާނެއެވެ.
އަމްޕަޔަރު އެކަން ޢާއްމުކޮށް އެނައުންސް ކުރުމާއެކު ކުޅުންތެރިންނާއި ،އޮފިޝަލުންގެ ކިބައިން މަ ާ
 .15.10އޮފިޝަލުންނާއި ،އަމްޕަޔަރުންގެ ފަރާތުން ޤަސްދުގައި ކުރާ ބޮޑެތި ކުއްތަށް ޑިސިޕްލިންގ ކޮމެޓީއިން ބައްލަވައި
އެސޯސިއޭޝަންއާއި ،ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.
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މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،މައްސަލަ ނިންމުން.

 .16.1ހިނގަމުންދާ މެޗެއްގައިދިމާވާ މައްސަލަތަށް އެޓީމަކުން އަމްޕަޔަރަށް ގެންނަންވާނީ މެޗްގެ ކޯޑިނޭޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.
އ
ދނަމަ ( 3ތިނެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގަ ި
ގން އެމައްސަލައެއް އަލުން ބަލަން އެ ޭ
ހތްހަމަ ނުޖެހި ެ
 .16.2ނިންމާ މައްސަލައަކާއި މެދު ި
އެމައްސަލައެއް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.
 .16.3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓީމަކަށް ކުޅެންއަރަން ޖެހުމުގެކުރިން ލަސްވެގެން އެމައްސަލަބަލާ ލިޔުމަކުން ޖަވާބު ދެއްވަން ވާނެއެވެ.
ނވަތަ މަސްލަޙަތު ގެއްލިގެން
 .16.4އަމްޕަޔަރަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް އަމްޕަޔަރަށް ނުނިންމިގެން ކަމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ު
ރަގަޅު ނުކުރެވި ދާނެކަމަށް ކަމިޝަނަރއަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މެޗް ހުއްޓާލުމާއި،
ނއެވެ.
ނށް އޮންނަން ވާ ެ
އމައްސަލަބަލާ ލިޔުމުން އެކަން ނިންމިގޮތް ފެން ަ
އޮފިޝަލުންނާއި ތަޙުޤީޤުކުރެވި ެ
 .16.5އަމްޕަޔަރަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތްނިންމަންވާނީ ،އެކަމަކާ ޙަވާލުވެ ހުރި އޮފިޝަލުންގެ ބަޔާން ނަގައި އެއޮފިޝަލުންގެ
ޝލުންގެ ބަޔާނާ އެއްގޮތަށެވެ.
ޙައްޤުތަށް ނުގެއްލޭގޮތަށް އޮފި ަ
 .16.6ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ހިފުންތެރިޔަކު ކުށެއްކުރުން ނުވަތަ ސައްޙަނޫން ކަމެއް މެޗްގެ ތެރެއިން ހިނގުންފަދަ ކަމެއްގެ ޝަކުވާ
ފއި ނުވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ލިބުނު އިރު އެކަން އިސް އަމްޕަޔަރާއި އޮފިޝަލުންނަށް އެނގި ަ
ނ
 .16.7ހިނގަމުންދާ މެޗެއްގައި ޖެހުނު މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާކޮށްފިނަމަ އެފައިސާއެއް ދައްކާ ނިންމުމަށްފަހު ނޫ ީ
ނވާނެއެވެ.
މެޗްތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިގެން ު
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

ހން އެފަދަ ޖޫރިމަނާއަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ޓީމެއް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއެއްނަމަ އެފައިސާ ( 3ތިނެއް)
 .16.8މުބާރާތް ނިމުނުފަ ު
އ
ނއެއް ދެއްކުމުންނޫނީ އެޓީމެ ް
މ ާ
ޖހިގެން އަންނަ މުބާރާތެއްގައި އެޖޫރި ަ
ގމާއި ،ނުދައްކައިފިނަމަ ެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށްއެން ު
ނުވަތަ އެކުޅުންތެރިއަކު ބައިވެރިކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .16.9ކުޅުންތެރިން ޤަވާޢިދާ ޚީލާފުވެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރުވާނަމަ އެކުޅުންތެރިޔަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
 .16.10މިޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމަކާމެދު އެސޯސިއޭޝަންއާއި މަޝްވަރާ ކުރަންވާނެއެވެ.
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ޑިސިޕްލިންގ ކޮމެޓީ ގެ ޒިންމާ

ރންގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅައި
އކު ޑިސިޕްލިންގ ކޮމެޓީއެއް މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) މެންބަ ު
 .17.1މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުމާ ެ
ނަގަން ވާނެއެވެ.
 .17.2ޑިސިޕްލިންގ ކޮމެޓީއަކީ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުނީއްސުރެ އެމުބާރާތެއް ނިމެންދެން މުބާރާތުގެ ކޮމެޓީއިން ނުވަތަ ކަމިޝަނަރ
ލނިންމާ ފަރާތެވެ.
އިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަށް ބަ ާ
މނީ ޑިސިޕްލިންގ ކޮމެޓީއިންނެވެ.
 .17.3ކަމިޝަނަރ އަށް ނުނިންމިގެން ފޮނުވާ މައްސަލަތަށް އެމަރުޙަލާގައި ބަލާގޮތްނިން ާ
 .17.4ޑިސިޕްލިންގ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ކުޅުންތެރިންނަށް އެނގިގެން ނުވާނެއެވެ.
.18

މުބާރާތު ކޮމެޓީ

ބއްވުމަށް ހަމަޖެހުމުން ނަގާ ކޮމެޓީއެކެވެ.
 .18.1މުބާރާތު ކޮމެޓީއަކީ މުބާރާތެއް ޭ
މބާރާތުގެ ކޮމެޓީއިން މެޗްކަމިޝަނަރ އެއް ކަނޑައަޅައި އޮފިޝަލުންގެ ކޮމެޓީއާއި ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.
 .18.2މުބާރާތް ފެށުމުން ު
 .18.3ކަމިޝަނަރެއް މުބާރާތުގައި ކަނޑަނާޅާނަމަ ކޮމެޓީއިން ކަމިޝަނަރކަން ކުރަން އަންހެންބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ވާނެއެވެ.
ވބުދާރީ ވުމާއި،
ތށް ބަލާ ޖަ ާ
މޝަނަ ރއަށް އަންނަ މައްސަލަ ަ
މވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކަ ި
 .18.4މުބާރާތު ކޮމެޓީއަކީ މެޗްގައި ދި ާ
ކށް ލިޔުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ނަގާ ކޮމެޓީއެކެވެ.
އެމައްސަލަތަށް ޑިސިޕްލިންގ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމާއި ،އަދި ހައްލު ޮ
މބާރާތުގެ ކޮމެޓީއިންނެވެ.
 .18.5ކަމިޝަނަރ އެއް އައްޔަންކުރާނަމަ އެކަމިޝަނަރ ބައްލަވާ މައްސަލަތަށް ސައްޙަތޯ ބަލަންވާނީ ު
ނނެވެ.
ނކީ ކުޅުންތެރިންނަށް އެގެންވާނެ މެންބަރުންނެއް ޫ
ނ ަ
 .18.6މުބާރާތުގެ ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ް
 .19މުބާރާތް ތަކަށް އޮފިޝަލުން ނެގުން
ފޝަލުންގެ އަދަދު  13އެވެ.
 .19.1ވާދަވެރި ބޮޑުމުބާރާތެއްނަމަ އޮ ި
ގނީ  1އިސްއަމްޕަޔަރ އާއެކު އަމްޕަޔަރުގެ  2އެހީތެރިންނެވެ.
 .19.2މުޅި މުބާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް ނަ ާ
 .19.3ލައިންސްވުމަން އަށް ފަރާތަކަށް  1ގެ މަގުން  2މީހުންނެވެ.
 .19.4ސްކޯޝީޓް މޭޒް އަށް  4މީހުން ނަގަންވާނެއެވެ.
ގ  2ބޭފުޅުން ފަޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެންވާނެއެވެ.
 .19.5މެޗްކަމިޝަނަރ އާއ ،އޭނާގެ އެހީތެރިޔާ ނުވަތަ މުބާރާތު ކޮމެޓީ ެ
 .19.6މެޗް ބަލަހައްޓާ ހެދުމަށް  1ކޯޑިނޭޓަރ އެއްނަގަންވާނެއެވެ.
 .19.7މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓް ކުރުމަށް ( ފޮޓޯނެގުމަށް) އެކަކު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 .19.8މީޑިޔާއަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ކަމިޝަނަރ ނުވަތަ މުބާރާތު ކޮމެޓީގެ ހުއްދައާއި އެކުގައި ނޫނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދީގެން
ނުވާނެއެވެ.
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

 .20އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.
ކށް ( 500.00ފައްސަތޭކަ)
 .20.1ރަށްރަށަށް އިސް އަމްޕަޔަރުންނާއި ،އޮފިޝަލުން އަދި ކޯޗުން ގެންނަނަމަ ގިނަވެގެން ދުވާލަ ަ
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އުޖޫރައެއް ކަނޑަ އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .20.2ރަށްރަށުން ގެންނަ އިސް އަމްޕަޔަރުންނާއި ،އޮފިޝަލުން އަދި ކޯޗުންނަށް ދެކޮޅުދަތުރާއި ،ކެއުމާއި ހުރުން ހަމަޖައްސައި
ދެއްވަންޖެހޭނެއެވެ.
 .20.3މުބާރާތްއޮންނަރަށުގެ އަމްޕަޔަރެއް ހަމަޖައްސާނަމަ މަދުވެގެންދުވާލަކަށް 150.00ގެ އުޖޫރައެއް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެ އެވެ.
އޮފިޝަލުން ނަގާނަމަ މަދުވެގެން ދުވާލަކަށް ( 100.00އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ އުޖޫރައެއް

 .20.4މުބާރާތް އޮންނަރަށަކުން

ބސްވެވިދާނެއެވެ.
އެއޮފިޝަލަކަށް ދިނުމަށް އެއް ަ
.20.5

ނ ޓްރޭނިންގ ވާރކްޝޮޕް
ނ ަ
ނ އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގަމުން އަ ް
އަމްޕަޔަރުންނާއި ،ކޯޗުންނަކީ  2014ޖުލައި މަހުންފެށިގެ ް

އވާ އޮފިޝަލުން ،ކޯޗުން އަދި އަމްޕަޔަރުންނަށް ވާން ވާނެއެވެ.
ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފަ ި
.20.6

ތށް ތައްޔާރުކުރާ އޮފިޝަލުންނަކީ ސައްޙަ އޮފިޝަލުން ކަމުގައި
ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ އަމްޕަޔަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މުބާރާ ަ

ނނެއެވެ.
އެމުބާރާތުގައި ބަލައިގަން ާ
 .21އޮފިޝަލުންގެ ކޮމެޓީ އަދި މަޤާމްތަކުގެ ޒިންމާ


މެޗްކަމިޝަނަރަ ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ކޮމެޓީ

ނ
އސަލަތަށް ހުށަހެޅުއްވުމު ް
މއި ،އަމްޕަޔަރަށް ނުނިންމޭ މަ ް
ކށް ދިޔު ާ
 .21.1ތަނުގެ މަސްލަޙަތު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތަ ަ
އެމައްސަލަތަށް ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތެވެ.
 .21.2ކަމިޝަނަރ ގެ އެހީތެރިޔަރ
 .21.3މެޗްގެ ފޯރމްތަށް ފުރާ ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،ފެށޭ މެޗްތަކަށް ތައްޔާރުކުރި ފޯރމް ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުންނަށް ދޫކުރާފަރާތެވެ.
އމުން ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް ފަހު ކަމިޝަނަރ ލައްވަ ސޮއިކުރުވައި ،އެނައުންސަރއާއި
 .21.4ނަތީޖާޝީޓް ފުރައިގެން ގެނަ ު
ޙަވާލުކުރައްވާނީ ކަމިޝަނަރ ގެ އެހީތެރިޔާއެވެ.
ށ ލިޔުއްވައި ނޯޓް ކުރައްވަން ޖެހޭފަރާތެވެ.
 .21.5ކަމިޝަނަރ ބައްލަވާމައްސަލަތަ ް


ކޯޑިނޭޓަރ

ފޝަލުން ހާޒިރުވޭތޯ ބެލުމާއި،
ޓ އޮ ި
ލމާއި ދުވަހުގެ މެޗްބަލަހައް ާ
ތށްތޯ ބެ ު
ތއްބެވީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮ ަ
ރން ި
 .21.6އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެ ި
ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަމްޕަޔަރަށް ހުށަހެޅުމާއި ،ކަމިޝަނަރ އަށް އެމައްސަލަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .21.7ބެންޗްގައި ތިއްބަވާ

ނ އަދި ކޯޗް ހުރިމަޤާމުން ދިޔުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އޮފިޝަލު ް

ފަރާތަކީ ކޯޑިނޭޓަރ އަށްކަން

ލމާއި ،ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަށް ކަމިޝަނރ އައި އަމްޕަޔަރަށް ހުށަހަޅާ ރަގަޅު ކުރަންވާނެއެވެ.
ބ ު
އެފަރާތަށް އެނގިފައި އޮތްތޯ ެ
ނނާއި،
ނދިޔުމާއި ،ބެލުންތެރި ް
 .21.8ކުޅުމުގެ ވަގުތު ފެށުމުން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު އަދި އޮފިޝަލަކުވެސް ކޯޓުން ނިކުމެގެން ު
ނވާނެއެވެ.
ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ނުނިކުތުމާއި ،ފޯނުގެ ޒަރީއާއިންވެސް ދައްކާތޯ ބަލާ އެފަދަ ކަންކަން މަނާކުރަ ް
ނއި ،ބޯޅަގާލްސް ވަކިން ފޮޓޯނެގުމާއި ،ޗަރަފުވެރިމެޙްމާން
ނ ާ
 .21.9މެޗްފެށުގެ ކުރިން ދެޓީމްވަކިން ފޮޓޯނެގުމާއި ،އޮފިޝަލު ް
މ ފޮޓޯތަށް ނަގުވައި މީޑިޔާއަށް ނަގަންޖެހޭ ޚާއްސަފޮޓޯތަކުގެ
ސަލާމްކުރާ ތަނާއި ،ގުރުއަތުލާމަންޒަރު ފޮޓޯނެގުންފަދަ މުހިއް ު
މަޢުލޫމާތު ދެއްވަންވާނެއެވެ.
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657



އިސްއަމްޕަޔަރ

ވ
ށފައި ާ
ފއިވާ އަމްޕަޔަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޓްރޭނިންގ ކޮ ް
ފޝަލުންނަކީ ސެޓްފިކެޓް ލިބި ަ
މށް ނަގާ އޮ ި
 .21.10މުބާރާތް ނިންމު ަ
ވންވާނެއެވެ.
އޮފިޝަލުންނަށް ާ
މތު ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ނނާއި ކުޅުންތެރިންނާއެކު މަޢުލޫ ާ
ލ ް
 .21.11މުބާރާތްފެށުމުގެކުރިން އޮފިޝަ ު
ދލުވުން ބާއްވައި ދިމާވި
 .21.12ނިމޭމެޗްތަކުގެ ކޯޗުންނާއި ،މެނޭޖަރުން އަދި އެދުވަހުގެ މެޗް ބެލެހެއްޓި އޮފިޝަލުންގެ ބައް ަ
ނ އެކަންކަން ނިންމައި ޔައުމިއްޔާ ކުރެވެން ވާނެއެވެ.
މައްސަލަތަށް ހައްލުކޮށް ލިޔުމު ް
ދލެއް
މޕަޔަރުގެ ހާޒިރުގައެވެ .ގުރުއަތުލުމަށް ފަހު އެއްވެސް ބަ ަ
ވނީ އަ ް
 .21.13މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލާން ާ

ގެނެވެންވާނީ އަމްޕަޔަރުގެ

ހުއްދަޔާއެކު އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުއެވެ.
 .21.14ހިނގަމުންދާ މެޗެއްގައި ނުވަތަ މުބާރާތުގައި އޮފިޝަލުކަން ކުރުމާއި ،ޓީމެއްގެ މަޤާމެއް ފުރުމާއި ،ބޯޅަ ހޮވުމަށް ވަނުމާއި،
މށް ފުރުސަތު ދީގެންނުވާނެއެވެ.
މެޗް ކަމިޝަނަރކަން ކުރުންފަދަ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރުމަށް ފިރިހެނުންނަށް ފުރު ަ
ނ ލިޔެކިޔުމުންނެވެ.
މއްސަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާ ީ
 .21.15މުބާރާތެއް ހިންގުމާއި ،ދިމާވާ ަ
މށް ޓީމްތަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުވައި ކޮޕީއެއް އަމްޕަޔަރަށް ލިބެންވާނެއެވެ.
 .21.16ގުރުއަތުލާއިރު މުބާރާތް ނިންމު ަ
ބންވާނެއެވެ.
 .21.17ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާޓީމްތަކުގެ ޓީމްލިސްޓް ފުރިހަމަކޮށް އަމްޕަޔަރަށް އެލިސްޓްތަށް ލި ެ
 .21.18އޮފިޝަލުންނަށް

ނމާއި،
އިރުޝާދުދި ު

އޮފިޝަލުންގެ

ކޮމެޓީ

ބެއްލެވުމާއި،

ދިމާވާ

މައްސަލަތަށް

މ
ހައްލުނުވެއްޖެނަ ަ

ނއެވެ.
ވ ެ
އެމައްސަލައެއް ކަމިޝަނަރ އަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނިންމަން ާ
ހ
ތނަމަ ފަ ު
ޓ ނެ ް
އ ކުޅެމުންދާނަމަ ހަވީރު ( 6ހައެއް) ޖެހުމާދެމެދު ( 20ވިހި) މިނި ް
ނތް ކޯޓެއްގަ ި
 .21.19ލައިޓްޖަހާފައި ެ
އިނިންގްސް ކުޅެންވާނީ ދެޓީމްގެ މެނޭޖަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ އަމްޕަޔަރު އެކަން
ލން ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ޢާއްމުންނަށް އަންގާ ޢިއު ާ
ނ
މ ކުށެއް ބަލައި އިޢުލާ ް
ޝލުންގެ ފަރާތުން ކުރާ ކޮން ެ
 .21.20ކުޅެމުންދާ މެޗެއްގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކުން ނުވަތަ އޮފި ަ
ކުރުމަށްފަހު އެކުށަކަށް މެޗް އަމްޕަޔަރު މާފަށް އެދެންވާނެއެވެ.
ރ
ށންބޭ ު
ނ ފާޅުކޮށްފިނަމަ ރަ ު
އންޕަޔަރަކަށްވެ ކުޅުންތެރިން ނުރުހު ް
ނނަ ރަށުގެ ަ
 .21.21މުބާރާތުގެ އިސް އަމްޕަޔަރ އަކީ މުބާރާތް އޮ ް
ދއެއްގޮތަށް އެ އަންޕަޔަރެއްގެ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
ވޢި ާ
އަންޕަޔަރެއް ގެނައުމާއި ،ކުޅުންތެރިން ބަލައިގަންނަ ނަމަ ޤަ ާ
 .21.22އޮފިޝަލުންގެ ކޮމެޓީގައި ފިޔަވައި އިތުރު ކޮމެޓީއެއްގައި އަމްޕަޔަރ ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .21.23މެޗް ނުވަތަ މުބާރާތް ބަލަހައްޓާ އަމްޕަޔަރު މެޗް ހިނގަމުން ދާވަގުތު މަޤާމުން ދުރަށް

ދެވިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި އިސް

ނވެ.
ނ ެ
އަމްޕަޔަރަކީ ހުޅުވުން ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތަކުގައި ދިދަ ހިފަންޖެހޭނެ ފަރާތެއް ޫ
 .21.24މުބާރާތް ބަލަހައްޓާ އަމްޕަޔަރަކީ  2014ވަނައަހަރުގެ ޖުލައިން ފެށިގެން އެސޯސިއޭޝަންގެ ވާރކްޝޮޕް ފުރިހަމަކޮށް
ށފައިވާ ފާހުން އެގެންއޮތް އަމްޕަޔަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ އަމްޕަޔަރެއްތޯ ސެޓްފިކެޓުން ނުވަތަ ދޫކޮ ް
ކށް ރައްދު ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .21.25އިސްއަމްޕަޔަރާއި ،އޮފިޝަލުން ނުރުހުންވެގެން އަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭއަދަބީ ޮ
 .21.26އަމްޕަޔަރަށް ޓީމަކުން މައްސަލަ ގެންނަންވާނީ އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރ ގެނެސްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.


އަމްޕަޔަރުގެ އެހީތެރިޔާ 1

މއި ،އިތުރު ފުރުސަތުގެ ބޯރޑް ނަގަންވާނެއެވެ.
އޓު ާ
 .21.27އަރާތަރުތީބު ލިސްޓް ބެލެހެ ް
ށ
ތ ް
މވާ ތަފާތު މައްސަލަ ަ
ގޅުންބަދަހި ކުރަމުންދިޔުމާއި ،ދި ާ
ނނާއިު ،
ބލުންތެރި ް
ބވާ ބޭފުޅުން ެ
 .21.28މެޗްގެ ތެރޭގައި ބެންޗުގައި ތިއް ަ
ނވާނެ އެވެ.
ށހަޅުއްވަ ް
ބައްލަވަމުން ގެންދަވައި އެމައްސަލަތަށް ކޯޑިނޭޓަރަށް ހު ަ
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657



އަމްޕަޔަރގެ އެހީތެރިޔަރ  2އެނައުންސަރ
ކރުމާއި ،އިސް އަމްޕަޔަރ
ހުރިހާކަމެއް އިޢުލާން ު

ނސް ކުރުމާއި ،އެނައުންސްކުރަންޖެހޭ
އ ް
 .21.29ޖަހާބޯޅައާއި ،ހިފާބޯޅަ އެނަ ު
އޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
ނތީޖާޝީޓް ި
ބެއްލެވުގެ ދަށުން ަ

ގން އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް އެނައުންސްކުރުމާއި ،ގަޑިންވާވަރާއި ،ލަނޑުބޯރޑްގެ
 .21.30ކުޅުންތެރިންނަށް ހަނދާންކޮށް ެ
ވނެއެވެ.
ޢަދަދު އިރުއިރުކޮޅުން ޢާއްމުކޮށް އެނައުންސް ކުރަމުން ގެންދަން ާ


ދެފަރާތުގެ ލައިންސްވުމަން (ކަނާއަތް ފަރާތް)
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި ދިދައާއި،

 .21.31ކަނާއަތްފަރާތުގެ ކޯޓްގެ ރޮގާއި ،ކޯޓްގެފަހަތު ރޮގުގެ އެއްބައި

ނން ވާނެއެވެ.
ލއިންސްވުމަންގެ އަތުގައި އޮން ަ
ކަށިގަނޑު ،ނޯޓްކުރާނެ ލިޔުން ަ
ލއި އަންޕަޔަރަށް އެކަން
ނ އެކުގައި ދެފަރާތުގެ ދިދައުފު ަ
ނމަ ދެފަރާތުގެ ދެލައިންސްވުމަ ް
 .21.32ފަހަތު ރޮގުގައި ބޯޅަ ޖެހިއްޖެ ަ
އަންގަންވާނެއެވެ.
ކ
ލ އެހިސާބުން ނޯޓްކުރުމަ ީ
ނ ހުއްޓުވުމާއި ،ދިމާވި މައްސަ ަ
ފނިއްޖެނަމަ ކަށިގަނޑު ފުމެގެ ް
 .21.33ދިދައުފުލުމުން އަމްޕަޔަރަށް ނު ެ
ލައިންސްވުމަންގެ ޒިންމާއެކެވެ.


ދެފަރާތުގެ ލައިންސްވުމަން (ވާއަތް ފަރާތް)

 .21.34ވާއަތްފަރާތުގެ ކޯޓްގެ ރޮގާއި ،ކޯޓްގެފަހަތު ރޮގުގެ އެއްބައި

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން( .ދިދައާއި،

ނން ވާނެއެވެ.
ކަށިގަނޑު ،ނޯޓްކުރާނެ ލިޔުން) ލައިންސްވުމަންގެ އަތުގައި އޮން ަ
ދފަރާތުގެ ދެލައިންސްވުމަން އެކުގައި ދިދައުފުލައި އަންޕަޔަރަށް އެކަންއަންގަން ވާނެއެވެ.
 .21.35ފަހަތުރޮގުގައި ބޯޅަޖެހިއްޖެނަމަ ެ
ކ
ލ އެހިސާބުން ނޯޓްކުރުމަ ީ
ނ ހުއްޓުވުމާއި ،ދިމާވި މައްސަ ަ
ފނިއްޖެނަމަ ކަށިގަނޑު ފުމެގެ ް
 .21.36ދިދައުފުލުމުން އަމްޕަޔަރަށް ނު ެ
ލައިންސްވުމަންގެ ޒިންމާއެކެވެ.


ސްކޯރަރ 1

ނއެވެ.
ވ ެ
 .21.37ލަޑުބޯރޑް އެނައުންސަރަށްފެންނަގޮތަށް ފުރޮޅަމުން ގެންދަން ާ



ޢދަދުތަށް ރަގަޅަންޖަހަންވާނެއެވެ.
ނަތީޖާޝީޓްގައި ލަނޑުފޯލީގެ ަ
ސްކޯރަރ 2

ފހަގަކޮށް ލިޔަންވާނެއެވެ.
ޓގައި އެންމެގިނަބޯޅަ ޖެހިފަރާތް ާ
ޝ ް
 .21.38ޖަހާޝީޓް ފުރުމާއި ،ނަތީޖާ ީ
ޝޓްގައި މާރކް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .21.39ޖަހާޝީޓް ފުރާއިރު ސައްޕު އަދި އަތްމަތިބަރަކާތުގެ  3ބޯޅަ އެ ީ
ވނެއެވެ .އަދި ޓިޕްކެސް ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ތށް ފުރައިގެން ނު ާ
 .21.40އެއްވެސް އޮފިޝަލަކު ގަލަމުން ނޫނީ ޝީޓް ަ


ސްކޯރަރ 3

ޝޓްގައި އެންމެގިނަބޯޅަ ހިފިފަރާތް ފާހަގަކޮށް ލިޔާފަރާތެވެ.
 .21.41ހިފާ ޝީޓް ފުރުމާއި ،ނަތީޖާ ީ


ސްކޯރަރ 4

ލން ތައްޔާރުވިކަން އެންގުމަށް ދިދައުފުލަންވާނެއެވެ.
 .21.42މެޗްފަށާކޮންމެ ފަހަރަކު އޮފިޝަ ު


މީޑިޔާރ

ބރާތް ފޮޓޯނަގާ އެސޯސިއޭޝަނަށް ވައިބަރކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 .21.43ހިންގަމުންދާ މެޗް ނުވަތަ މުޅިމު ާ
 .21.44ފޮޓޯނެގުމަށް އިރުޝާދުދީފައިވާ ގޮތަށް ޤަވާޢިދުން ކުރުމަކީ މީޑިޔާގެ ޒިންމާއެވެ.
 .21.45ކަމިޝަނަރ ގެ އެއްވެސް ބަހެއް ނެތި މީޑިޔާއަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657



އަތޮޅުތަކަށް ކަނޑަޅާފައިވާ ކޯޑިނޭޓަރުން

މޝްވަރާ ދެއްވުމާއި ،މަސްލަޙަތު ހިފޭއްޓުމަށް
ފޝަލުންނަށް ަ
މބާރާތުގައި އޮ ި
ކ ހިނގަމުންދާ ު
 .21.46އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ޒިންމާއަ ީ
މެޗްގެ އަމްޕަޔަރަށް އިރުޝާދު ދެއްވުމެވެ.


ހުރިހާ އޮފިޝަލުން ގަޑިޖެހުމުގެ  45މިނިޓް އިރުގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.



ވނެއެވެ.
ހށްއަރައި ޔުނީފޯރމާއެކުމޭމަތީގައިފާސްހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ާ
ފނުއަތުގައިނެތުމާއި،ޓެނި ަ
ހުރިހާއޮފިޝަލުންހާޒިރުވާއިރު ޯ



ނއެވެ.
އޮފިޝަލުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ފަހު މެޗްފެށުމަށް ވާންވީ ތައްޔާރީތަށްވުމަށް އަވަސްވެގަންނަން ވާ ެ

 oޖެހޭމައްސަލަތަކުގައި ދެފަހަރު ދެގޮތަށް އެއްވެސް އޮފިޝަލެއް ޖަވާބުދީގެން ނުވާނެއެވެ.
ފއި ނުވާނަމަ އަމްޕަޔަރުގެއަތުގައިވާ ސްޓޮޕްވޮޗްއަކީ މެޗްގެ ރަސްމީގަޑިކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
 oތަނުގައިބޮޑު ގަނޑިއެއްބަހައްޓާ ަ
 .22ޓީމް ތައްޔާރުވުން
 .22.1ޓީމްތައްޔާރުވާން ވާނީ ޓީމް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.
.22.2

ޓީމް އުފައްދައި ނަންކިޔަންވާނީ އެރަށެއްގެ ނަމަކުން ،ޖަމިއްޔާއެއްގެ ނަމަކުން ،ކޮމެޓީއެއްގެ ނަމަކުންނޫވެ .ނަމަކީ

މުބާރާތުގައި އެނައުންސް ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 .22.3ކޮންމެ ޓީމަކުން ކުލައެއް އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.
ތރިން ގެނައުމަށް ކޮންމެ ޓީމަކަށް ( 2ދޭއް) ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.
 .22.4މުބާރާތުގައި ރަށުންބޭރު ކުޅުން ެ
 .22.5އަތޮޅަށްހުޅުވާލާ މުބާރާތްތަކުގައި އަތޮޅުން ބޭރުއެއްވެސް މީހަކުބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އަތޮޅުން ބޭރު ރައްޔިތަކު
ގއި ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ.
އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭތާ ( 6ހަމަސް) ދުވަސްވެފައިވާ ނަމަ މުބާރާތު ަ
 .22.6އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭތާ ( 6ހަމަސް) ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ކައުންސިލްގެރަސްމީ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ދ
ދލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ .އަ ި
ނވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ޓީމްލިސްޓަށް ބަ ަ
 .22.7ޓީމްލި ސްޓް ހުށަހަޅައި ބަދަލުގެ ެ
ނވެވޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން
ލވެއިންކަން އެނގުން ،މީހަކު މަރުވުން ،މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ު
ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅިފަހުން ބަ ި
ނ
އ އެޙާލަތުކަމަށް ކޮމެޓީއި ް
މިއިން ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ޑރ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން އެކަމެއްބަލަ ި
ނއެވެ.
ގނެވިދާ ެ
ޤަބޫލުކުރާނަމަ ބަދަލު ެ
ނވާނެއެވެ.
ބ ް
ވސްކުރިން އެޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ރަށުގައި ތި ެ
 .22.8މުބާރާތް ފެށުމުގެ( 1އެކެއް) ދު ަ
ލގައި އެމުބާރާތަކަށް ނޭރުވޭނެއެވެ.
ދ ު
 .22.9ޓީމްލިސްޓްގައި ނެތް ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވަތަ ޓީމްއޮފިޝަލަކު ބަ ަ
އވެ.
ށ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ެ
 .22.10ގުރުއަތުލުމަށް ފަހު ޓީމްލިސްޓަ ް
ދ އެއްގޮތަށް ދެވޭނެއެވެ.
ނމެ ސްޓޭޖެއްގައި  2ފުރުސަތު ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރުމަށް ޤަވާޢި ާ
 .22.11ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަށް މިއިން ކޮ ް
 .23މުބާރާތަށް ކުޅުންތެރިން ގެންނަތަކެތި
އ
ދފުގަ ި
ޓ ފުޅާ ބައިންޗި ބޯފިލާގައި ެ
ނންބޯރޑް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ 2 .ފޫޓް ދިގު  1ފޫ ް
ނހިފާ ަ
 .23.1ކޮންމެ ޓީމަކުން އަތު ް
ހުދުކުލަ ލުމަށްފަހު ދެފުށުގައި ޓީމްގެ ނަމާއި ،ރަށް އެގޭގޮތަށް ޖަހަންވާނެއެވެ .ދޮޅުފޫޓްދިގު  2އިންޗި ޑައިމީޓަރ ގެ ދިގުކޮށް
ދން ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
އަތުން ހިފާބައި ފިލާގަނޑުގެ މެ ު

"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

 .23.2ކޮންމެ ޓީމަކުން ( 2ދޭއް) ދިދަ ދެވަރުގެ ފަހާ ޓީމްގެ ނަމާއި،ރަށުގެ ނަން އަދި

ލޯގޯ ޖަހަންވާނެއެވެ .ކޯޓްގައި ނަގާދިދައިގެ

ފ
ބޮޑުމިނަކީ  4ފޫޓްދިގު  3 ،ފޫޓް ފުޅާ  ،ދިގުފަޅީގައި  3އިންޗި ފުޅާކޮށް މަޅާ ހޮޅިއަށް ލެއްވޭގޮތަށް ހުރުމާއި ،އަތުން ހި ާ
ދިދައިގައި  3ފޫޓްދިގުކޮށް  2.5ފޫޓް ފުޅާވުމާއި ،ދަނޑިއަށް ލެއްވޭގޮތަށް ހަދާ  5ފޫޓްގެ ދަޑިއެއްގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ގން  5ރެކެޓް ގެނެވިދާނެއެވެ.
ނންވާނަމަ ގިނަވެ ެ
 .23.3ކުޅުންތެރިން ކުޅެންފަސޭހަ ރެކެޓް ގެންނަން ބޭ ު
އކުދިންގެ ސްކޫލްގެ ދިދައެވެ .އަދި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނަހާނީވެސް ސްކޫލްގެ ދިދައެވެ.
 .23.4ސްކޫލް ކުދިން އަތުން ހިފާނީ ެ
.24

ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުވުން.

ވނީ ކުޅެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާރޒީލައި ހެދުމުގެ އަޑިން ބުރުގާ ދެފަރާތުން ދަތިޖަހާ ހަރުކޮށްފައެވެ.
 .24.1ކުޅުންތެރިން ތިބެން ާ
 .24.2ބިބު އެޅުމާއި ،ސްޕޯރޓްސް ޔުނީފޯރމް ކުޅުންތެރިންނަށް އެޅިދާނެއެވެ .ޓީމެއް ތައްޔާރުވާންވާނީ އެއްގޮތަކަށެވެ .ސްޕޯރޓްސް
ޔޫނީފޯރމް ނަމަ އެޔުނީފޯމެވެ .ބިބު އަޅާ ޓީމެއްނަމަ ބިބު އަޅައިގެންނެވެ.
 .24.3ސްކޫލް ކުދިންގެ ޔުނީފޯރމަކީ ސްކޫލްގައި

ނ
ކުޅިވަރަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ޔުނީފޯމެވެ .ޓީމްގެ ނަމާއި ،ޖާޒީ ނަންބަރު ދެފަރާތު ް

ތށް ޔުނީފޯރމްގައި ވަކިން ފޮތިކޮޅެއްގައި ޖަހާފަވިޔަސް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މޭމައްޗާއި ،ފުރަގަހުން ފެންނަގޮ ަ
ހގައި ބޮޑުއަކުރުން ޖާޒީނަންބަރު  1ން  11އަށް ޖަހާ ޓީމްގެނަން އޭގެތިރިން ޖަހަންވާނެއެވެ.
 .24.4ޖާޒީގެދެފަރާތުންމޭމައްޗާއި،ފުރަގަ ު
 .24.5ބޮޑީޝޫޓް ހެދުމުގެ އަޑިންލައި ޓެނިހަށް އަރައިގެންނެވެ.
ވނީ އަތަށް އަންގި ލައްވައިގެންނެވެ.
 .24.6ކުޅުންތެރިން ތިބެން ާ
އއޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .24.7ގަހަނާއެއް އަޅާފައިނެތުމާއި ،އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ އައިނެއްލޮލުގައި އަޅާފައިނެތުމާއި،ފޯނު އަތުގަ ި
 .24.8ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ކެޕްޓަންގެ އަތުގެމުލައްދަނޑީގައި ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅުވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 .24.9ކުޅުންތެރިން ކޯޓަށް އަރަންވާނީ ކާކުކަން އަންގައިދޭފާސް މޭމަތީގައި ހަރުކޮށްގެންނެވެ.
ދބައްލަވައިގެން ތައްޔާރުވާންވާނެއެވެ.އަދި
ލމާތުގެ ސައްޙަކަން ބެލުމާއި ،ކުޅުންތެރިން ޤަވާޢި ު
 .24.10ކޯޗްގެ އިރުޝާދުން ދެއްވާ މަޢު ޫ
ކުޅުންތެރިންގެ އަޚްލާޤާއި،ޑިސިޕްލިންގ ރަގަޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ވާންވާނެއެވެ.
 .24.11މުބާރާތުގެ ކުޅުން ( 3ތިނެއް) ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ކުޅުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .މެޗްތަށް ކުޅުމުގައި ހެނދުނު
 3މެޗް ހަވީރު  3ކުޅެ ދުވާލަކު  6މެޗް ކުޅެންވާނެއެވެ .ރޭނގަޑު ކުޅެވޭނަމަ  3މެޗް މިގޮތަށް  9މެޗް ރެއާއި ދުވާލުން
ކުޅެންވާނެއެވެ.
 .24.12މެޗްތަށް ކުޅުމުގައި ހެނދުނުގެ މެޗްތަކަށް  5.30އަށް ހާޒިރު ވުމާއި ،ހަވީރުގެ މެޗްތަކަށް މެންދުރު  2.30އަށް
ހާޒިރުވުމާއި ،ރޭގަނޑުގެ މެޗްތަކަށް  7.30ހާޒިރުވެ ކޮންމެ ސެޝަންއެއްގައި  3މެޗް ކުޅެވެންވާނެއެވެ .ޖެހިޖެހިގެން  2މެޗް
ކުޅެން އެއްޓީމަކަށް ޖެހިއްޖެނަމަ  15މިނިޓްގެ ބުރޭކެއް ދިނުމަށް ފަހު މެޗް ކުޅެވެންވާނެއެވެ.
 .25ޓީމްތަކުގެ އޮފިޝަލުން (މެނޭޖަރ،ކޯޗް ،ފަސްޓެއިޑް) ގެ ޒިންމާ
ޖޒީ ކުޅުންތެރިންނާ ތަފާތު
ލންގެ ާ
ނ (މެނޭޖަރ ،ކޯޗް ،ފަސްޓެއިޑް) ތިބެންވާނީ އެއޮފިޝަ ު
 .25.1ކޮންމެ ޓީމެއްގެ  3އޮފިޝަލު ް
ބޑު އަކުރުން ޖަހައިގެންނެވެ.
ކުލައިންލާ މޭމައްޗާއި ފުރަގަހުގައި މަޤާމުގެނަމާއި ،ޓީމްގެ ނަން ޮ
ގއިދޭ ކާރޑް މޭމަތީގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 .25.2ޓީމްއޮފިޝަލުންގެ ކާކުކަން އަން ަ
އތުގައި އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ނތުމާއި ،ގަހަނާ ނޭޅުމާއި ،ފޯނު ަ
ހށް އަރައިގެންނާއި،ލޮލުގައި އައިނު ެ
 .25.3ކުޅުންތެރިން ފަދައިން ޓެނި ަ
 .25.4ޓީމްގެ މެނޭޖަރ އަކީ ކުޅެމުންދާ މެޗްގެ ޓީމްގެ ބަސް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ގެންނަފަރާތެވެ.
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

 .25.5މެނޭޖަރ އަކީ ޓީމްގެ އިދާރީ ކަންކަން ބައްލަވާ ފަރާތެވެ.
އގި ހުއްދަލިބިގެންނެވެ.
ވނީ މެނޭޖަރަށް ެ
 .25.6ކޯޗްގެ އިރުޝާދާއެކު ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމާއި ،ޓީމްލިސްޓްއަށް ބަދަލު ގެނެވެން ާ
މނޭޖަރ އެވެ.
ނނަނަމަ އެކަން އަންގަވަންވާނީ ޓީމްގެ ެ
 .25.7ކުޅެންފަށާ މެޗްގެ ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމާއި ،ބަދަލު ގެ ް
.25.8

ކުޅުންތެރިންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ބަލައި އެކަމަށް ކުޅުންތެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަންވާނެއެވެ.

.25.9

ކޗެވެ.
ރިވެތި އަޚުލާޤްދަސްކޮށް ދިނުމާއި ،ކުޅެން ގެންގުޅޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނީ ޓީމްގެ ޯ

 .25.10ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދަށް ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުކުރުވުމާއި ،މޮޅުކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުކުރާނީ ކޯޗެވެ.
 .25.11ޕްރެކްޓިސްއަށްނެރުމާއި،ކަސްރަތު ކުރުވައި ބާރުގަދަބޯޅަޖަހަން ދަސްކޮށް މޮޅުހުނަރުތަށް ދަސްކޮށްދީ ހަދާނީ ކޯޗެވެ.
ވނެއެވެ.
 .25.12ކޯޗަކީ އެކަމަށް ޓްރޭނިންގވެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުމާއި ،އަޚުލާޤީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ކޯޗަކަށްވާން ާ
ލންތަކަށް ފަރުވާދެއްވާ ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތެވެ.
ނނަށް ދިމާވާ ގެއް ު
 .25.13ފަސްޓެއިޑް އަކީ ކުޅުންތެރިންނާއި ،ހިފުންތެރި ް
ބލުމުގެ ދަށުގައެވެ.
ނނަންވާނީ ޓީމްގެ ފަސްޓެއިޑްގެ ެ
ނންވާނެ ފަސްޓެއިޑް ހު ް
 .25.14ކުޅެމުންދާ މެޗްގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭ ު
ވ ދެވެންވާނެއެވެ.
 .25.15ކުޅެއްމުންދާ މެޗެއްގައި ލިބޭގެއްލުމަކުން ވަގުތުން ކޯޓުން ނެރުމާއި ،ކޯޓުން ބޭރުގައި އޭނާއަށް ފަރު ާ
ވނެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.
ލގައި އަރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެގެންތިބެން ާ
ދ ު
 .25.16ބަދަލު  3ކުޅުންތެރިންނަކީ ބަ ަ
ވޢިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ވެފައިވާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ތން ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވުމާއި ،ޤަ ާ
 .25.17ޓީމްއޮފިޝަލުންނަކީ އަޚުލާޤީގޮ ު
ޓންގ
ޝލުންގެ ކޮމެޓީގެ މީ ި
ފ ަ
ނ ކޮންމެޓީމެއްގެ ކޯޗާއި ،މެނޭޖަރ ދާންވާނީ އެދުވަހުގެ އޮ ި
 .25.18ހިންގަމުންދާ މެޗް ނިމިގެ ް
ކމިޝަނަރާއި ،އަމްޕަޔަރ ގެ ހުއްދަލިގެންނެވެ.
ނިންމުމަށް ފަހު އެވެ .ނުވަތަ ަ
 .26ޓީމްގެ ބެންޗް
ނވެ.
ދލު  3ކުޅުންތެރިން ެ
ލންނާއި ،ބަ ަ
ފޝަ ު
 .26.1ބެންޗްގައި ތިބޭނީ ޓީމްއޮ ި
 .26.2ދެޓީމް ގެކޯޗުން އިރުޝާދުދޭން ހުންނަންވާނީ ދާގަނޑުގެ ކައިރިން ދާގަނޑާ ބެންޗާ ދެމެދު  3ފޫޓް ދުރުމިނުގައެވެ.
ވސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިއަކުވެސް ސަޕޯރޓްކޮށް އަޑުގަދަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .26.3ބެންޗްގައި ތިއްބަވާ އޮފިޝަލަކު ެ
އވެ.
ވނެ ެ
ބނެދެވިގެން ނު ާ
ނނާއި ،އިރުޝާދު ދެއްވާ ކޯޗް ބޯޅަ ޖަހަންވާތަން ު
 .26.4ބެންޗްގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅު ް
އގެން ނުވާނެއެވެ.
ވހަކަ ދައްކާ މުޢާމަލާތްކޮށް ހަދަ ި
ނތެރިންނާއި ާ
ބފުޅުން މެޗް ނުނިމެނިސް ބެލު ް
 .26.5ބެންޗްގައި ތިއްބަވާ ޭ
ބފުޅަކު މެޗް ނުނިމެނިސް ބެންޗްދޫކޮށް ދެވެންވާނީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް އެކަނިއެވެ.
 .26.6ބެންޗްގައި ތިއްބަވާ އެއްވެސް ޭ
 .27ކުޅިވަރުގެ އުމުރު ފުރާތަށް
އމުރުން  19އަހަރާއި  45އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޅުންތެރިންނަށެވެ.
 .27.1މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ު
އފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުމުރުފުރާއަކުން
ޮ
އބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ
 .27.2އިންޓަރސްކޫލް މުބާރާތްތަކުގަ ި
އުމުރުހަމަވާ ކުދިންނަށެވެ.
ތއްނަމަ އެމުބާރާތެއްގައި އުމުރު ފުރާއަކަށް ބަލާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
 .27.3އުމުރަކަށް ނުބަލާ ބާއްވާ މުބާރާ ެ
ކރެވޭނެއެވެ.
ތރިން މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރި ު
 .27.4ސްކޫލްގައި ނޫޅޭކުދިން ނަމަ  15އަހަރުންފެށިގެން މަތީގެ ކުޅުން ެ
 .28ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދު
 .28.1ކޮށްމެ ޓީމެއްގައިވެސް ތިބޭނީ  11ކުޅުންތެރިންނެވެ.
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657



މެނޭޖަރ 1



ކޯޗް 1



ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއް 1



ފުލްޓީމަކަށް ކުޅެންއަރާނީ  08ކުޅުންތެރިންނެވެ.



ބންވާނީ ( 14ސާދަ) މީހުންނެވެ.
ޝލުންނާއެކު ޖުމްލަ ޓީމެއްގައި ތި ެ
އފި ަ
ބަދަލް ކުޅުންތެރިންނާ ޓީމް ޮ

 .29ބަށިކޯޓް ތައްޔާރުކުރުން
 .29.1ކޯޓްގެ އިންވަކި ކުރާނީ  2އިންޗި ފުޅާ ޓޭޕުން ނުވަތަ ގަދަކުލައެއްގެ ނަނުންނެވެ.
އއްވަރުކޮށް ރީއްޗަށް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްފައެވެ.
 .29.2ކޯޓުގެ ބިމާއި ކޯޓްވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު އޮންނަންވާނީ ބިން ެ
 .29.3ނެޓުގެ އުސްމިނަށް  3ފޫޓަށް ދާގަނޑު ދަމަންވާނެއެވެ.
ނނަގޮތަށް ލަނޑުބޯރޑް މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ނނަށް ފެ ް
 .29.4ބެލުންތެރި ް
ނންވާނެއެވެ.
 .29.5ބޯޅަ ހޮވާނެ  4ވަށިގަނޑު ހުން ަ
 .29.6އޮފިޝަލުންނަށް  4މޭޒް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،މޭޒުމަތީގައި ނަންބޯ ރޑް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 .29.7ފުރަތަމަމޭޒުގައި ކަމިޝަނަރ  1އެވެ .ދެވަނަ މޭޒްގައި ސްކޯރަރ އެވެ .ތިންވަނަމޭޒްގައި އަމްޕަޔަރ ،ކޯޑިނޭޓަރ އެވެ.
ހަތަރުވަނަ މޭޒްގައި މީޑިޔާ ،ލައިންސްވުމަން އެވެ.
 .29.8ކަމިޝަނަރގެ މޭޒަން  2ގޮނޑި ،ސްކޯރަރ މޭޒަށް  4ގޮނޑި ،އަމްޕަޔަރ މޭޒަށް  4ގޮނޑި ،ލައިންސްވުމަށް މޭޒަށް 3
ގޮނޑި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 .29.9ކުޅެންހުންނާނީ  4ފޫޓް  4ފޫޓް ގޮޅިއެއްގެ ތެރޭގައެވެ .އަދި ފިލާގަނޑެއް އަޅާނަމަ ވަކިއުސްމިނެއް ހުންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
 .29.10ކުޅެންއަރާ ހުންނަ ގޮޅީގެ ދެއަރިމަތިން ދެފަރާތުގައި ބޯޅަވަށިގަނޑު ހުންނަންވާނެއެވެ.
ޓފައެވެ.
ލވަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ބަހައް ާ
 .29.11ކުޅެންއަރާ ހުންނަ ގޮޅީގެ ކުރިމަތިން ވާއަތްފަރާތުގައި ރެކެޓްތަށް ާ
ފއެވެ.
 .29.12ފެންސްޖަހާ ވަކިކޮށްފައިވާ ކޯޓެއްނަމަ ވަދެވޭ ދޮރު މެޗްފެށުމުގެ ކުރިން ހުންނަންވާނީ ބަންދުކޮށް ަ
 .29.13ކޯޓް އޮންނަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ.
ށ ނުދާގޮތަށް ކުރީގައެވެ.
ނ ފިލާގަނޑުގެ މެދަށްވުރެ ފަހަތަ ް
 .29.14ބޯޅައަޅާ ސްޓޭންޑް ހުންނަންވާނީ ފިލާގަނޑުގެ ދެފަރާތު އަރިމަތި ް
ނއެވެ.
 .29.15މުބާރާތެއްގައި މަދުވެގެން  3ނުވަތަ ގިނަވެގެން  5ރެކެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ރެކެޓް ހުރެގެން ނުވާ ެ
ވރެ ބޯޅަ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ނވަތަ ގިނަވެގެން  100ބޯޅައަށް ު
 .29.16މުބާރާތެއްގައި މަދުވެގެން ު 80
 .30ކުޅޭ ކޯޓް ސަރަޙައްދު ވަކިކުރުން.
މނުގައެވެ.
ނޗް ހުންނަންވާނީ  10ފޫޓް ދުރު ި
ބ ް
 .30.1ކޯޓުގެ ބޭރުކައިރިން ފެށިގެން ެ
ނޗާދެމެދު  20ފޫޓް ދުރުމިނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 .30.2ބެލުންތެރިން ތިބޭސަރަޙައްދާ ބެ ް
ވނީ ކޯޓް ސަރަޙައްދު ވަކިކުރާ އިމުންފެށިގެން ދެފަރާތު އަރިމަތީގައެވެ.
 .30.3ބެލުންތެރިން ތިބެން ާ
މއިން ކޯޓްގެ ކުރީބައިގައެވެ .ދެފަރާތުގައެވެ.
ވނީ ބެންޗާއި ހަ ަ
ޒތައް ހުންނަން ާ
 .30.4މެޗްބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުންގެ މޭ ު
ގއި ތިބެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .30.5ބެލުންތެރިން އަމްޕަޔަރުގެ ފަހަތު ަ
ނތެރިންގެ ސަރަޙައްދުން ހަމަޖެއްސިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
މށް ވަކިތަނެއް ބެލު ް
 .30.6ޓީމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބު ަ
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

 .31އިނާމްބެހުމާއި ،މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުޖޫރަ ނެގުން.
 .31.1ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ޓީމަކުން ގިނަވެގެން ނަގަންވާނީ  1000.00ރ( .އެންހާސް) ރުފިޔާގެ އުޖޫރަ އެކެވެ.
 .31.2ބައިވެރިވުމަށް ޓީމްތަކުން ދައްކާ ފައިސާއަކީ އެމުބާރާތެއބާއްވާ ފަރާތަކަށް ދައްކާ ފައިސާއެކެވެ.
 .31.3އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ޓީމަކުން ބައިވެރިވުމުގެ އުޖޫރަ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ލން ކުރާއިރު ހޮވާނެ ވަނަތަކާއި،ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ އިނާމް ޢާއްމުކޮށް އެގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 .31.4މުބާރާތްބޭއްވުމަށް އިޢު ާ
ކ
ބކީ ( 70%ހަތްދިހަ) އަ ީ
ނމެއް ލިބުނު ޓީމަކަށެވެ .އަދި ާ
 .31.5ލިބޭފައިސާގެ އިނާމަކުން ( 30 %ތިރީސް) ލިބެންވާނީ އެއި ާ
ކވެ.
އސޫލަކުން ބަހަންވާނެ ފައިސާއެ ެ
ޅންތެރިންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ު
އެޓީމެއްގެ އޮފިޝަލުންނާއި ،ކު ު
ނވާނެ އެއްޗެކެވެ.
 .31.6ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ތަށި  /ޝީލްޑް ފަދަ ތަކެއްޗަކީ އެލިބުނު ފަރާތަކަށް ލިބެ ް
ނ
 .31.7ޓީމަށް ޚަރަދުކުރަން ނަގާ ( %30ތިރީސް) ޕަސެންޓް އެޓީމަކަށް ޚަރަދުކުރިގޮތް ކުޅުންތެރިންނަށް ލިޔުމުން އެގެން އޮންނަ ް
ނނަންވާނީ ފެންނަގޮތަށެވެ.
ގޮތަށް ލިޔުންތަށް އޮ ް
 .32އެސޯސިއޭޝަނުން ދެއްވާ އެހީ
ކށް ތައްޓާއި ،މެޑަލް އަދި ރާނީގެ ތާޖާއި،
ށ އަންނަ ފަރާތްތަ ަ
ވނަތަކަ ް
 .32.1އެސޯސިއޭޝަނުން ހުޅުވާލާ މުބާރާތެއް ބާއްވަވާނަމަ ަ
ފނުވައިދޭނެއެވެ.
ސެޓްފިކެޓް އަދި އޮފިޝަލުން ޮ
ނ ބޭނުންވިޔަސް އެކަން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެކުރިން ލިޔުމަކުން
އބާއްވަ ް
 .32.2އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވާޢިދަށް ކޮންމެފަރާތަކުން މުބާރާތެ ް
އަންގާ އެހީއަށް އެދުމުން އިނާމަށް ފޮނުވާތަކެތި ،ތައްޓާއި

ލ
މެޑަލް  ،ރާނީގެ ތާޖް އަދި ސެޓްފިކެޓާއި ،އޮފިޝަލުން ހި ޭ

ނއެވެ.
ފޮނުވައިދިނުން ހަމަޖައްސާދެ ވޭ ެ
ޑލްއާއި 3 ،ތަށި އަދި ތާޖް،
 .32.3ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ ޢަދަދު ( 5ފަހެއް) އަދަދަށް ވުރެ މަދުނަމަ އިނާމަށް ފޮނުވާތަކެތި ،މެ ަ
ވއި ދެވޭނެއެވެ.
ފނު ަ
ސެޓްފިކެޓާއި ،އޮފިޝަލުން ޮ
 .32.4އެސޯސިއޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި އޮފިޝަލުންގެ ޔުނީފޯރމާއި ،ބޯޅަގާލްސް ޔުނީފޯރމާއި،
ށ ތައްޓާއި،މެޑަލް ،ރާނީގެ ތާޖާއި ،ޝީލްޑް އަދި ސެޓްފިކެޓް
ކޯޓްޒީނަތްތެރިކުރާނެ ތަކެއްޗާއި ،އޮފިޝަލުން އަދި ހޮވާވަނަތަކަ ް
 .32.5އެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކުރާނެއެވެ.
 .32.6މުބާރާތުގައި

ހ
ފުރަންޖެ ޭ

މ
ފޯރ ް

ސެޓް

ފޮނުވައި

ދނުމާއި،
ި

އަމްޕަޔަރުންނާއި،

ލންގެ
އޮފިޝަ ު

ހުރިހާ

ލިޔެކިޔުމެން

އެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވައި ދެއްވާނެއެވެ.

"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

ބަށި
ކޯޓު

 .33ބަށި ކޯޓްގެ މިންތައް


ކޯޓްގެ ދިގު މިނަކީ  52ފޫޓް އެވެ.



ކޯޓްގެ ފުޅާ މިނަކީ  25ފޫޓް އެވެ.



ކުޅެންއަރާގޮޅިއާއި ނެޓާދެމެދު ހުންނާނީ  17ފޫޓް އެވެ.



ހިފާބައިގެ ދިގުމިނަކީ  35ފޫޓް އެވެ.



ކުޅެން އަރާގޮޅީގައި 4ފޫޓް 4ފޫޓް ހުންނަންވާނެއެވެ.

17feet

35fee
t

25fee
t

 .34މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ އިދާރީ ޤަވާޢިދުތަށް
.34.1

ނ އެގެންއޮންނަންވާނެއެވެ.
ނ ް
މުބާރާތްބޭއްވުމަށް ލަސްވެގެން 15ދުވަހުގެކުރިން އިޢުލާންކުރުމާއި ،ހޮވާނެމަޤާމާއި،އިނާމް އިޢުލާ ު

.34.2

ރަޖިސްޓްރީ

މުބާރާތުގައި

ބައިވެރިވާ

ކ
ޓީމަ ީ

އެސޯސިއޭޝަންގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ޓީމަކަށްވުމާއި،

އެޓީމެއް

ގ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
ފށުމު ެ
ކޮށްފައިނުވާނަމަ މުބާރާތް ެ
.34.3

އފަދަކަމަކުން އެޓީމެއް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް އޮތްނަމަ
ޓީމްތަށް ބައިވެރިކުރުމުގެ ކުރިން ޓީމްތަކުގެ ކުށުގެވެށި ބަލައި ެ
ވނެއެވެ.
އންގައި އެކަން ފުރިހަމަކުރުމުން ނޫނީ ޓީމް ބައިވެރިކޮށްގެން ނު ާ
އެކަމެއް ނިންމުމަށް އެޓީމަކަށް ަ

.34.4

މުބާރާތް ބާއްވައިދިނުމަށް ޙަވާލުވާ ކުލަބު ،ޖަމްޢިއްޔާ އަކީ ބީ.އެފް.އެމްގެ ފޯކަލްޕޮއިންޓެއްކަމުގައި ވުން އަދި ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް
ކަމުގައި ނުވާނަމަ ފޯކަލްޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީކުރަންވާނެއެވެ.

 .34.5ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމަށް ފޯރމް ދޫކޮށް ޓީމްލިސްޓް ގެންނައިރު ފޯރމާއެކު އައިޑީކާރޑްގެ ކޮޕީ ގެނައުމާއި ،ފޯރމްގައިވާގޮތަށް
މަޢުލޫމާތު ސައްޙަވެފައިވާ ލިސްޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ވޢިދުގެ ކޮޕީއެއް ކޮންމެ ޓީމަކަށް އެދުވަހު ދެއްވަންވާނެއެވެ.
 .34.6ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމުން ކުޅުމުގެޤަވާޢިދާއި،ޓީމްތައްޔާރުވުމުގެ ޤަ ާ
.34.7

ނ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅުއްވައި އެކަން ލިޔުމަކުން
އެސޯޝިއޭޝަންގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ޙަވާލުވާފަރާތަކު ް
އަންގަވަންވާނެއެވެ.

ބރާތަކަށް ބޭނުންވާ އިނާމާއި ،އޮފިޝަލުން ހޯދުމާއި،އިތުރުއެހީއަށް އެދިލައްވާނަމަ (7ދުވަސް)
 .34.8މުބާރާތެއް ބާއްވާފަރާތަކުން އެމު ާ
ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން ލިޔުމަކުން އަންގަވަންވާނެއެވެ.
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

bashiball2010@gmail.com , shiyama2998@gmail.com , leena5050@gmail.com , Fax:3333657

.34.9

ށ
މުބާރާތް ބާއްވާފަރާތަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދުމުގެގޮތުން ބަޖެޓެއްހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާއި ،މިނޫންވެސް ފަރާތްތަކަ ް
ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ،އެސޯސިއޭޝަންއާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެސޯސިއޭޝަނަށް އެކަން އަންގައިގެންނެވެ.

މމަށް ޓީމްތަކާއެކު އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
ތނިން ު
 .34.10ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް މުބާރާ ް
ތ
އނާމާއި ،މެޑަލްފަދަތަކެ ި
ރތުގައި މައްސަލަޖެހި ފައިނަލް ނުކުޅެވިއްޖެނަމަ ދެއްވަންޖެހޭ ި
 .34.11އެއްބަސްވުމާއި ،ޚިލާފަށް މުބާ ާ
އެއްވެސް ޓީމަކާ ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަނބުރާ އެތަކެތި އެސޯސިއޭޝަނާއި ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.
ހ
މށްފަ ު
ގ އެއްވަނަ ޓީމްގެއިނާމް ދިނު ަ
އޖެ ނަމަ އެމުބާރާތު ެ
ލން ޖެހި ް
 .34.12ފައިނަލުގައި އެއްޓީމް ޙާޒިރުވެގެން މުބާރާތް ނިންމާ ަ
އސޯސިއޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ދެވަނަޓީމްގެ އިނާމް އަނބުރާ ެ
ކރާ ޖޫރިމަނާފަދަ ކަންކަން
ނދާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ޖެހޭ މައްސަލަތައް ލިޔެކިޔުމުން ނިންމުމާއި ު
 .34.13މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކުރަމު ް
އެސޯސިއޭޝަނަށް އަންގަވަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.
އ
ދރީވުމަށް ފޯކަލްޕޮއިންޓެ ް
މތުދީ ޖަވާބު ާ
ދން އެސޯސިއޭޝަނަށް މަޢުލޫ ާ
ފށީއްސުރެ މުބާރާތް ނިމެން ެ
 .34.14މުބާރާތަށް ތައްޔާރު ވާން ެ
ކަނޑައަޅައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާނީ އެފަރާތަކުން ގުޅުއްވައިގެން ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 .34.15އެއްބައިވަންތަކަމާއި ،މޮޅު ކުޅުންތެރިން އަތޮޅުގައި އުފެއްދުމާއި ،ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޝައުޤްވެރިކަން
ށ
އުފައްދައި އާލާކުރުމާއި ،ހުސްވަގުތު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ،ދުޅަހެޔޮސިއްޙަތެއްގައި އަންހެނުން ތިބުމުގެ މައްޗަ ް
ބާރުއެޅުމާއި ،އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމާއި ،ގުޅުންބަދައިކުރުމަށް ބާއްވާ ކުޅިވަރެއްކަމުން ކަމުވޮށިގެންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި،
ތށް ބޭއްވުމާއި ،ލިޔުމުން އެހީތެރިކަމަށް އެފަރާތްތަކުން އެދެންވާނެއެވެ.
ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަށް ބައިވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުން ަ
ނ
ބނެތަނާއި ،ކެއުމާއި ހުރު ް
މތަކަށް މަރުޙަބާކިޔުމާއި ،ރައްކާތެރިކަން ދިނުމާއި ،އެމީހުންނަށް ތި ޭ
 .34.16ރަށްރަށުން އަންނަ ޓީ ް
ނނެވެ.
ރތު ް
ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތަށް ހަމަޖައްސައި ދެއްވަންވާނީ މުބާރާތް ބާއްވާފަ ާ
ކތް ކުރެވޭނެގޮތާއި ،ސައުންޑްގެ ޚިދުމަތާއި ،ލަވަޖެހޭނެ
 .34.17އޮފިޝަލުންގެ ލިޔެކިޔުމާއި ،އޮފިޝަލުން އިށީދެގެން މަސައް ަ
އިންތިޒާމް ކޯޓްގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ބރަކު ހިމެނިގެން ޓީމެއް ނެރުން ،އަދި އެއްވެސް މަޤާމެއް
 .34.18މުބާރާތް ބާއްވާފަރާތުގެ ޓީމެއް ނެރުން ،އަދި އެފަރާތުގެ މެން ަ
ރޞަތު ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.
ފުރުން އެއިންމެންބަރަކަށް ފު ު
އވެ.
ބސައިޓްގައި ހަމަޖެހިފައިހުންނާނެ ެ
 .34.19ބަށިބޯޅައިގެ ލަވަ ޑައުންލޯ ރޑްކޮށް ލިބެންހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ވެ ް
ތކުން ގެންނަވާ ޚިޔާލާއި
 .34.20އިދާރީ މައްސަލަތަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ކުޅުންތެރިންނާއި ،އޮފިޝަލުން އަދި ޢާއްމު ފަރާތް ަ
ށ ބަލައި
ހރުދަނާކުރުމަށް ޒަމާނާއި ޙާލަތަ ް
ވޢިދު ަ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ޤަ ާ

މޓީއިން ގެންނަ އިސްލާޙްތަށް
ޤަވާޢިދު ކޮ ެ

މ
ކން ެ
ޮ

އ
މގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފަ ި
އަހަރަކު ޖެނުއަރީމަހު " ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު" އިން ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުރު ު
ހުންނާނެއެވެ.
ލން އަދި ފޯކަލްޕޮއިންޓުންނާއި ،ސްކޫލްތަކުން ކުރައްވާ
ފޝަ ު
ށމުން ކުޅުންތެރިންނާ ،އޮ ި
 .34.21މިޤަވާއިދުއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
ތ ފާހަގަކުރުން އޮންނާނެއެވެ.
ވނަތަކުގެއަގުވަޒަން ކުރުން ނުވަ ަ
މތަކާއިަ ،
މބާރާތްތަކާއި ،ހޮވާމަޤާ ް
ބުރަމަސައްކަތާއި،ބާއްވާމުންދާ ު
ނއި އަދި އެސޯޝިއޭޝަންގެ
ތށް ބޭއްވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯކަލްޕޮއިންޓްތަކުން ާ
 .34.22އަތޮޅުތަކާއި،ރަށްރަށުގައި ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ަ
ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
ކ
ށބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި އޮފިޝަލުކަމާއި ،އަދި ޓީމްގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފިރިހެންބޭފުޅުން ފުރުމަ ީ
 .34.23އަންހެނުންގެ ޒަމާނީބަ ި
މަނާކަމެކެވެ.
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 .34.24މުބާރާތްތަކުގައި ނަން ޖަހާނީ " ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ – -------

މުބާރާތް" މިގޮތަށެވެ .ބާއްވާފަރާތުން ކިޔާ ވަކިނަމެއް

ށބޯޅައިގެ ފަހަތަށް ލައި މުބާރާތް" މިހެން ނެވެ.
އޮތްނަމަ އެނަމެއް " ޒަމާނީ ބަ ި
ށ އެންގުމަށް
އ ޢާއްމުންނަ ް
ނނާ ި
ތށް ކުޅުންތެރި ް
ދއި ޚިލާފު ކަންކަން އަމްޕަޔަރަށް ދަތިނުވާނެގޮ ަ
 .34.25މެޗް ގެތެރެއިން ހިނގާ ޤަވާޢި ާ
ގ ކޮމެޓީއިން ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
އެނައުންސް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މެޗްކަމިޝަނަރ ނުވަތަ މުބާރާތު ެ
ހއްޓަން ވާނެއެވެ.
މއްސަލަތަށް ބެލުމަށް ވީޑިއޯކުރުމާއި ،ފޮޓޯނަގައި ރެކޯޑިންގ ބަލަ ަ
 .34.26މުބާރާތް ހިނގަމުންދާއިރު ޖެހޭ ަ
 .34.27މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އެސޯސިއޭޝާނާ ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް
ގެންދެވޭނެއެވެ.
ހކު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފާސް މޭމަތީގައި ހަރުކޮށްފައި
ހ ކޮންމެމީ ަ
ޓށް ވަދެނިކުމެވާންޖެ ޭ
މންދާއިރު ކޯ ަ
 .34.28މުބާރާތެއް ހިންގަ ު
ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނނާއި ،ރެޑްކުރޮސް ނުވަތަ ސިއްޙީއެހީއަށް އެދި ފައިވުމާއި،
ނސިލުން ހުއްދަނެގުމާއި ،ޕޮލިހު ް
ގ ކުރިން ކައު ް
 .34.29މުބާރާތެއް ފެށުމު ެ
ރކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.
އެފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަލިބި އެހީތެ ި
ނގާފަރާތުން ޓީމެއްގެ މަޤާމެއް ފުރާތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
ހ ް
ބއިވެރިކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމާއިި ،
ތން ޓީމެއް ަ
 .34.30މުބާރާތް ހިންގާފަރާ ު
ނމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެން
ފރާތަކުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަ ު
ނން ަ
 .34.31މެޗެއްގައި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކަމާބެހޭ ފަރާތް ޫ
ނުވާނެއެވެ.
ށޓަކައި މާޢާފަށް އެދެމެވެ.
ރއް ނުވަތަ ޤަވާއިދު ފުށުއަރާފައި ވުމަކީ ވެދާނެކަމަކަށްވާތީ އެކަމަ ް
*މިޤަވާއިދުގައި ބަހުގެ އުނިއިތު ެ
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ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި ސްކޫލްކުދިންނަށް ގެނެސްފައިވާ ޚާއްސަ ބަދަލު ތަށް
 .1ކުޅެން އަރާ ހުންނަތަށް ނުވަތަ ޕޮއިންޓް
އން
ޑއް އަޅާނަމަ  3އެމްއެމްގެ ފިލަ ި
ފޓް ގޮޅިއެއް އަޅައި އެގޮޅީގެ ތެރޭކުޅުންތެރިޔާހުރެ ކުޅުން .ފިލާގަނ ެ
ފޓް ޫ 4
ހަމަ ބިމުގައި ޫ 4
ނއެވެ.
އެމިނަށް ފިލާގަނޑެއް ބޭއްވިދާ ެ
 .2ނެޓްގެ އުސްމިން ހުންނަންވީ ވަރު
ތރިކޮށް ފައެވެ.
ވނީ  2ފޫޓް ބައި ހުންނަވަރަށް ނެޓް ި
ނެޓްގެ އުސްމިން ހުންނަން ާ
.3

ރެކެޓް ގެންގުޅުމުގައި ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު

ބން
ށވުރެ ކުދިކޮށެވެ .މިރެކެޓް ޑިލައިޓް ފިހާރައިންނާއި ،ޢާއްމުކޮށް ރެކެޓްވިއްކާ ފިހާރަ ތަކުން ލި ެ
ރެކެޓް ހުންނާނީ ޓެނިސްރެކެޓަ ް
ހުންނާނެއެވެ.
 .4ޓީމްތަކުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ޢަދަދު ހަމަޖެއްސުން.
ނކުރުން
ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ( 2ދޭއް) ކުޅުންތެރިންނަށްވުރެ އިތުރު ު
ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ކުޅެން އަރާނީ  8ކުޅުންތެރިންނެވެ.
 .5ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް
.5.1

ވއްތަރެއްގެ އަންގިއެއް
މތް ވުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ އަންގީގެ ތެރެއިން ލިބެންހުރި ަ
އަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުން ސަލާ ަ
ލައްވައިގެން ނޫނީ ކުޅެން އެރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

.5.2

އާއްމުކޮށް ކުޅިވަރުގެ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަ ތަކުން އަންގި ލިބެންހުންނާނެއެވެ .އަދި ހުދުމާ ފިހާރައިންވެސް އަންގި
މ ވައްތަރެއްގެ އަންގިވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.
ނނާނެއެވެ .މިއިންކޮން ެ
ލިބެން ހު ް
ބޭސްބޯލް އަންގ
ރަނގަބީ އަންގި
ކެޑޭޓްކޯރ އަންގި
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.5.3

ކ
ހ ކޮންމެ ބޯޅަ އަ ީ
ދފައި އެއްކޮށް ހިއްލައިގެން ޖަ ާ
އ ހުއްޓި ހުރެ ކުޅެމުންދާއިރު ެ
ކުޅެން އަރާ ހުންނަ ޕޮއިންޓްގަ ި
ސައިނެތް ބޯޅައެކެވެ.

.5.4

ރެކެޓުން ބޯޅަ ޖަހާއިރު ފުރަގަހުން ބުޑުމަސްގަނޑުގައި ރެކެޓުން ޖެހިއްޖެނަމަ އެބޯޅައަކީ ސައިނެތް ބޯޅަ އެކެވެ.

.5.5

އކީ ސައިނެތް ބޯއެކެވެ.
އިށީދެ އިނދެ ހިފާ ކޮންމެ ބޯޅަ ަ

މން
ޖހުނީ ކުޅު ު
ގންނަން ެ
ށ ބަދަލު ެ
ވޢިދަ ް
ގނެސްފައިވާ ބަދަލެވެ .މިޤަ ާ
ނޯޓް :މިއީ ސްކޫލްކުދިން ބަށިބޯޅަ ކުޅުމުގައި މިހާރަށް ޤަވާއިދަށް ެ
މށް
ނވެރިން އެގޮތަށް ބަދަލުގެނައު ަ
ކން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމާއި ،އަދި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ،ބެލެ ި
ލިބޭގެއްލުންތަ ު
އެދިފައިވުމާއެކު ޤަވާއިދު ކޮމެޓީއިން އެކަން އެގޮތަށް ނިންމީއެވެ .މިބަދަލު ގެނައީ  15މާރޗް  2015ގައެވެ.
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