ޓީތް ތައްޔާރުވުމުގެ ޤަވާޢިދު
ތަޢާރަފު
ށބޯޅަ ކުޅުމުގެ އައު ޤަވާޢިދު
ފއުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  9222އުފައްދައި ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ޒަމާނީ ބަ ި
މިއީ ބަށިބޯލް ަ
ނ
އންޑޭޝަނު ް
ހަދާ ފާސްކުރުމަށް ފަހު ހަދާފައިވާ " ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ އޮފިޝަލުންގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ .ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ބަށިބޯލް ފަ ު
ނއެވެ.
ފއެމްއާއި ފޯކަލްޕޮއިންޓްތަކާ ގުޅުންވުމުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދޭ ެ
ކަނޑައެޅާ ފައިވާ ޤަވާޢިދަށް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވާނަމަ ބީއެ ް
 .1މަޢުލޫމާތާއި  /މަޤްސަދު
ގ
ނ ާ
ބށިބޯޅަ ކުޅޭ އައުޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ،ހި ް
 2.2މި ޤަވާޢިދަކީ ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އެކުލަވާލަމުން ގެންދާ ަ
ނ
މުބާރާތުން ފެށިގެން ބީއެފްއެމް އިން މެޗްއޮފިޝަލުންނާއި ،ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅާ ،އެފަދަ އޮފިޝަލު ް
ރގިއުލޭޓްކޮށް،
ކށްެ ،
އއްޔަން ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަމުން ގެންދާނެގޮތް ތަފްސީލް ޮ
އދި މުބާރާތްތަކާއި ،މެޗްތަކަށް ަ
ތަމްރީނުކޮށް ލައިސަންސްކޮށްަ ،
އަދި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެކުލަވާލާ  1ޖެނުއަރީ  2011އިން ފެށިގެން

ޔޫތް މިނިސްޓަރީއިން އެންޑޯޒް

އ ތައްޔާރުވުމުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.
މތަ ް
ކުރައްވައި ،މުޅި ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒު ކުރަމުންގެންދާ " ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާއި ،ޓީ ް
 1.2މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ " ޒަމާނީ – ބަށިބޯޅަ ޓީމްތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ .އަދި މި ޤަވާއިދު ގެ އިދާރީ ގޮތުންގެންނަން ޖެހޭ
ތންނެވެ.
ފއެމް ނުވަތަ ޒެޑްބީއޭގެ ޤަވާއިދު ކޮމެޓީއާއި ،ހިންގާކޮމެޓީގެ ފަރާ ު
ދނީ ބީއެ ް
ބަދަލުތަށް ފާސްކޮށް ހަ ަ
ނވައިފި ނަމަ
 2.2މުބާރާތް ބާއްވާފަރާތް ތަކުންނާއި ،ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް މިޤަވާޢިދުތަކަށް ބަދަލެއް ގެން ަ
އެފަރާތެއް 10000.00ރ( .ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި 15000.00ރ( .ފަނަރަހާސް)ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ނެއެވެ .އަދި
ޢވާ ކުރެވޭނެއެވެ.
ތން ދަ ު
އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީގޮ ު

 . 2ސޯސިއޭޝަނުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާލާ މުބާރާތަށް
ށ އޮންނާނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
ތ ް
 2.1ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ  1ން ނޮވެމްބަރ  15އަށް އަތޮޅު ލީގް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ަ
ނނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
ރތްތަށް އޮން ާ
 2.2ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ  1ން ނޮވެމްބަރ  15އަށް  9ޒޯނަށް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅައިގެ ޒޯން މުބާ ާ
ގއި
ދވަސްއެއަތޮޅެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެސޯސިއޭޝަނުން އެމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ އަތޮޅެއް ަ
ހނުންގެ ު
 2.3ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަން ެ
ހޅުވާލާފައެވެ.
ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނީ ު
އ ބޭއްވުމަށް ފުރުސަތު އޮންނާނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
 2.4ކޮންމެ އަހަރަކު  26ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތް އަތޮޅެއްގަ ި
 2.5ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރ  11ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތް އަތޮޅެއްގައި ބޭއްވުމަށް ފުރުސަތު އޮންނާނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

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

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

ނ
ރތަކަށް ( 1އެކެއް) މަސްކުރި ް
މބާ ާ
ތތަކަށްވުމުން މިއިން ކޮންމެ ު
 2.6މިއީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މުބާރާ ް
ހުށަހެޅުއްވުމުން އެމުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގައި އެސޯސިއޭޝަނުން އޮފިޝަލުންގެ ޚިދުމަތާއެކު މުބާރާތުގެ އިނާމާއެކު އެމުބާރާތެއް
އެއަތޮޅެއްގައި ބާއްވައިދެވޭނެއެވެ.
 2.7ޒުވާނުން ކުޅިވަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އަހަރަކު ކޮންމެ ޒޯނަކުން އަތޮޅަކަށް ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޒަމާނީ މަދުރަސީ ބަށިބޯޅަ
ތޅަކަށް ބާއްވައިދިނުމާއި ހުރިހާ ކަމެއް އެސޯސިއޭޝަނުން ކޮށް އޮންނާނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
މުބާރާތެއް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އަ ޮ
އ
ފނުވަ ި
ނމްތަކާއި ،އޮފިޝަލުން ޮ
ތތަކަށް ވެދެއްވާނެ އެހީއާއި ،ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ އި ާ
 2.8އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަނުން މުބާރާ ް
ދިނުމުގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުން ސާފުވެވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.
 .3ކުޅުންކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ސަމާލްކަން ދެއްވުން
 3.1ކުޅުން ޢާއްމުގޮތެއްގައި  3ދުވަހުން ނިންމަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ދުވާލެއްގައި  6މެޗް ރޭގަނޑާއެކުގައިނަމަ  ، 9މެޗް ކުޅެންޖެހޭނެއެވެ.
 3.2މެޗްތަށް ދިގުވުމުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ރަށްރަށުން އައިސްތިބޭ ޓީމްތަކަށް ބޮޑުވުން މުބާރާތް ބާއްވާފަރާތުންނާއި ކުޅުންތެރިން މިކަމަށް
ސަމާލްކަން ދެއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.
 3.3މެޗްތަކުގެ ކުޅުން ހެނދުނު ފައްޓަވާނަމަ ހެނދުނު  5.30އަށް ކުޅުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ވުމާއި ،މެޗްތަކުގެ ކުޅުން ހަވީރުގައި ބާއްވާނަމަ ކޯޓަށް
މެންދުރު  14.30އަށް ހާޒިރު ވުމާއި ،ރޭގަނޑު މެޗްތަކުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާނަމަ  19.30އަށް ކުޅުންތެރިން ހާޒިރުވާންޖެހޭނެއެވެ.
މިއިންކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައި  3މެޗް ރަގަޅަށް ނިންމޭނެއެވެ.
 3.4ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުރިނަމަ އެމުބާރާތް އަމްޕަޔަރ ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.
 3.5ޓީމްގެ އޮފިޝަލުން ހަމަވެ ކުޅުމުގެ ވަގުތުޖެހޭއިރު ކުޅެންއަރާނެ  8ކުޅުންތެރިން ހަމަވެކޯޓަށް އަރައިފިނަމަ ވަގުތުން ކުޅުންފެއްޓޭނެއެވެ.
 3.6ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ކުޅުންތެރިން ނާރައިފިނަމަ އެޓީމަކާއިމެދު ޤަވާޢިދުން ފިޔަވަޅުއަޅާނެއެވެ.
 3.7ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް ބާއްވައިގެންދާ މުބާރާތެއް ނަމަ ނުވަތަ އަމްޕަޔަރ އެމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ކުޅުން
ހުއްޓާލުމުގެބާރު ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 3.8މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް
ހިންގައިފިނަމަ އެކަމާގުޅިގެން އެސޯސިއޭޝަންއާއި ގުޅައިގެން ނޫނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

 .4ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުވުން.
ވނީ ކުޅެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާރޒީލައި ހެދުމުގެ އަޑިން ބުރުގާ ދެފަރާތުން ދަތިޖަހާ ހަރުކޮށްފައެވެ.
 4.1ކުޅުންތެރިން ތިބެން ާ
ނއެވެ .ޓީމެއް ތައްޔާރުވާންވާނީ އެއްގޮތަކަށެވެ.
 4.2ބިބު އެޅުމާއި ،ސްޕޯރޓްސް ޔުނީފޯރމް ކުޅުންތެރިންނަށް އެޅިދާ ެ
މ ބިބު އަޅައިގެންނެވެ.
 4.3ސްޕޯރޓްސް ޔޫނީފޯރމް ނަމަ އެޔުނީފޯމެވެ .ބިބު އަޅާ ޓީމެއްނަ ަ
 4.4ސްކޫލް ކުދިންގެ ޔުނީފޯރމަކީ ސްކޫލްގައި ކުޅިވަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޔުނީފޯމެވެ.
ތން މޭމައްޗާއި ،ފުރަގަހުން ޖާޒީގައި ވަކިފޮތިކޮޅެއްގައި ޖަހާފަވިޔަސް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނބަރުދެފަރާ ު
 4.5ޓީމްގެނަމާއި،ޖާޒީނަ ް
ހގައި ބޮޑުއަކުރުން ޖާޒީނަންބަރު  1ން  11އަށް ޖަހާ ޓީމްގެނަން އޭގެތިރިން ޖަހަންވާނެއެވެ.
 4.6ޖާޒީގެދެފަރާތުންމޭމައްޗާއި،ފުރަގަ ު
ޓނިހަށް އަރައިތައްޔާރުވާންޖެހެއެވެ.
 4.7ބޮޑީޝޫޓް ހެދުމުގެ އަޑިންލައި ެ
ވނީ އަތަށް އަންގި ލައްވައިގެންނެވެ.
 4.8ކުޅުންތެރިން ތިބެން ާ
އއޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 4.9ގަހަނާއެއް އަޅާފައިނެތުމާއި ،އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ އައިނެއްލޮލުގައި އަޅާފައިނެތުމާއި،ފޯނު އަތުގަ ި
"ދިވެހިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހިކުޅިވަރު ދިރުވުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން އެއްފިކުރެއްގައި" BFM
Tel: 2228999 , 2924222

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

4.10

ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ކެޕްޓަންގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅުވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

4.11

ކުޅުންތެރިން ކޯޓަށް އަރަންވާނީ ކާކުކަން އަންގައިދޭފާސް މޭމަތީގައި ހަރުކޮށްގެންނެވެ.

4.12

ދބައްލަވައިގެން ތައްޔާރުވާންވާނެއެވެ.
ކޯޗްގެ އިރުޝާދުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން ބެލުމާއި ،ކުޅުންތެރިން ޤަވާޢި ު

4.13

ކުޅުންތެރިންގެ އަޚްލާޤާއި،ޑިސިޕްލިންގ ރަގަޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ވާންވާނެއެވެ.

 .5ޓީމް ތައްޔާރުވުން

 5.1ޓީމްތައްޔާރުވާން ވާނީ ޓީމް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.
ގއި
 5.2ޓީމް އުފައްދައި ނަންކިޔަންވާނީ އެރަށެއްގެ ނަމަކުން ،ޖަމިއްޔާއެއްގެ ނަމަކުން ،ކޮމެޓީއެއްގެ ނަމަކުންނޫވެ .ނަމަކީ މުބާރާތު ަ
އެނައުންސް ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 5.3ކޮންމެ ޓީމަކުން ކުލައެއް އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.
ތރިން ގެނައުމަށް ކޮންމެ ޓީމަކަށް ( 2ދޭއް) ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.
 5.4މުބާރާތުގައި ރަށުންބޭރު ކުޅުން ެ
 5.5ކޮންމެ ޓީމަކުން ކުލައެއް އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.
ތރިން ގެނައުމަށް ކޮންމެ ޓީމަކަށް ( 2ދޭއް) ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.
 5.6މުބާރާތުގައި ރަށުންބޭރު ކުޅުން ެ
އ އަތޮޅުން ބޭރުއެއްވެސް މީހަކުބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އަތޮޅުން ބޭރު ރައްޔިތަކު
 5.7އަތޮޅަށްހުޅުވާލާ މުބާރާތްތަކުގަ ި
ގއި ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ.
އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭތާ ( 6ހަމަސް) ދުވަސްވެފައިވާ ނަމަ މުބާރާތު ަ
މއެކަންއަންގައިދޭ ކައުންސިލްގެރަސްމީލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 5.8އަތޮޅުގައިދިރިއުޅޭތާ( 6ހަމަސް)ދުވަހަށްވުރެގިނަދުވަސް ވެފައިވާނަ ަ
ލއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ޓށް ބަދަ ެ
ނވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ޓީމްލިސް ަ
ގ ެ
 5.9ޓީމްލިސްޓް ހުށަހަޅައި ބަދަލު ެ
ވފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން މިއިން
ރވުން ،މުބާރާތުގައި ބައިވެރިނުވެ ޭ
ލވެއިންކަން އެނގުން ،މީހަކު މަ ު
ބ ި
ހން ަ
 5.10ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅިފަ ު
ދނެއެވެ.
ބލުކުރާނަމަބަދަލު ގެނެވި ާ
ޤ ޫ
މއްބަލައިއެޙާލަތުކަމަށްކޮމެޓީއިން ަ
ކށްޑރސެޓްފިކެޓްހުށަހެޅުމުންއެކަ ެ
ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމައެކަންބަޔާން ޮ
ބންވާނެއެވެ.
ވސްކުރިން އެޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން އެރަށުގައި ތި ެ
 5.11މުބާރާތް ފެށުމުގެ( 1އެކެއް) ދު ަ
ދލުގައި އެމުބާރާތަކަށް ނޭރުވޭނެއެވެ.
ރޔަކު ނުވަތަ ޓީމްއޮފިޝަލަކު ބަ ަ
 5.12ޓީމްލިސްޓްގައި ނެތް ކުޅުންތެ ި
 5.13ގުރުއަތުލުމަށް ފަހު ޓީމްލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
 5.14ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަށް މިއިން ކޮންމެ ސްޓޭޖެއްގައި  2ފުރުސަތު ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރުމަށް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ދެވޭނެއެވެ.
 5.15ކޯޓްގައި ކުޅުންތެރިން އެތުރިލާއިރުކެޕްޓަން ،ވައިސްކެޕްޓަން އަށްފަހު ޓީމް އޮފިޝަލުން އެއަށްފަހު ކުޅުންތެރިން ފަހަތުން އެތުރިލަން ވާނެއެވެ.
 5.16ޓީމްގެ ދިދަ ހިފަންވާނީ ޓީމްގެ ކެޕްޓަނެވެ .އަދި ޓީމްގެ ބޯރޑް ހިފަންވާނީ ވައިސްކެޕްޓަނެވެ.
 5.17ޤައުމީ ސަލާމް ފެށުމާއެކު ޤައުމީ ސަލާމަށް ޓީމްގެ ދިދަ ކަނާއަތް ފަރާތަށް ތިރިކުރަންވާނެއެވެ.
 5.18ޝަރަފު ވެރިމެހްމާނާ ސަލާމްކުރަން އަންނައިރު އެހިސާބާ ހަމަވުމުން ޓީމްގެ ދިދަ ތިރިކުރަންވާނެއެވެ .އެހެން ކުޅުންތެރިން ފަހަތުންދާނީ
ކޮންމެބޭފުޅަކު ސަލާމް ކުރަމުން އެނބުރި ސަފަށް ވަންނަވަމުންނެވެ.
 5.19ޓީމް ކުޅެން ކޯޓަށް އެރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ގްރޫޕް ފޮޓޯ ނެގުމާއި ،ޝަރަފުވެރިމެޙްމާނާއި ސަލާމް ކުރަންވާނެއެވެ.
 5.20ކުޅެން ކޯޓަށް އަރަންވާނީ އަމްޕަޔަރުގެ އިޝާރާތާއެކު ދެޓީމްސަލާމްކޮށް ކޯޓްވަށާ ދުވެލާފައެވެ.
 5.21ކޮންމެ ޓީމަކުން ބޯޅަހޮވަންއަރާ ކުޅުންތެރިން އަތާއަތާލައި ރައުންޑް ސަލާމް ކުރަންވާނެއެވެ.
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 .6ކުޅުންތެރިން މުބާރާތަކަށް ގެންދާތަކެތި.
ލ
ނޗި ބޯފިލާގައި ދެފުގައި ހުދުކު ަ
ނބޯރޑް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ 2 .ފޫޓް ދިގު  1ފޫޓް ފުޅާ ބައި ް
ތންހިފާ ނަ ް
 6.1ކޮންމެ ޓީމަކުން އަ ު
ނ
ތ ް
އންޗި ޑައިމީޓަރ ގެ ދިގުކޮށް އަ ު
ވނެއެވެ .ދޮޅުފޫޓްދިގު ި 2
ތށް ޖަހަން ާ
ނމާއި ،ރަށް އެގޭގޮ ަ
ގ ަ
ފށުގައި ޓީމް ެ
ލުމަށްފަހު ދެ ު
ރކުރަންވާނެއެވެ.
ހިފާބައި ފިލާގަނޑުގެ މެދުން ހަ ު
އވެ.
ށގެ ނަން އަދި ލޯގޯ ޖަހަންވާނެ ެ
 6.2ކޮންމެ ޓީމަކުން ( 2ދޭއް) ދިދަ ދެވަރުގެ ފަހާ ޓީމްގެ ނަމާއި،ރަ ު
ތށެވެ.
ޅގައި  3އިންޗި ފުޅާކޮށްމަޅާ ހުންނަވަންވާނީ ހޮޅިއަށްލެވޭ ގޮ ަ
 6.3ކޯޓްގައިނަގާދިދައިގެ ބޮޑުމިނަކީ 4ފޫޓްދިގު  3،ފޫޓްފުޅާ  ،ދިގުފަ ީ
 6.4އަތުން ހިފާ ދިދަ  3ފޫޓްދިގު  2.5ފޫޓް ފުޅާވުމާއި ،ދަނޑިއަށް ލެއްވޭގޮތަށް ހަދާ  5ފޫޓްގެ ދިގު ދަޑިއެއްގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ގން  5ރެކެޓް ގެނެވިދާނެއެވެ.
ނންވާނަމަ ގިނަވެ ެ
 6.5ކުޅުންތެރިން ކުޅެންފަސޭހަ ރެކެޓް ގެންނަން ބޭ ު
ފނީ ސްކޫލްގެ ދިދައެވެ .މިގޮތުން  2ދިދަ ގެންދަންވާނެއެވެ.
 6.6ސްކޫލްކުދިން ގެންދާނީ އަދި ހި ާ
 .7ޓީމްތަކުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާފައި ހުންނަންހޭނެ ތަކެތި.
 50ބޯޅަ (މަދުވެގެން)
 -2ރެކެޓް (މަދުވެގެން)
 -1ފިލާގަނޑު (ވަކިއުސްމިނެއް ކަނޑައެއް ނާޅަމެވެ).
ޓ
 -1ނެ ް
 -2ބޯޅަ ސްޓޭންޑް
ޑގެ ވާއަތްފަރާތުގައި ހުންނަ)
 -1ރެކެޓްވަށިގަނޑު (ފިލާގަނ ު
 -2ވަށިގަނޑު ( ބޯޅަ ސްޓޭންޑަށް ލައްވާ)
 2ވަށިގަނޑު ބޯޅަ ހޮވާ
 1ސްކޯވްބޯރޑް
 1ސްޓޮޕް ވޮޗް
 3ކަށިގަނޑު
 2ލައިންސް ވުމަންގެ ދިދަ
 1ސްކޯބޯރޑް ގެ ދިދަ
 1ދިދަ ޓީމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކެޕްޓަން ހިފާ
 1ދިދަ ކޯޓްގައި ނަގަންޖެހޭ
ވއިސްކެޕްޓަން ހިފާ /ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި)
 1ބޯރޑްޓީމްގެ ނަންޖަހާފައިވާ( ަ
ހ
ޓމްއޮފިޝަލުންގެ މޭމަތީގައި ޖަ ާ
 14ފާސް ކުޅުންތެރިންނާއިީ ،
 1ބޭންޑް ކެޕްޓަންގެ އަތުގައި އައްސާ
 14ޖާޒީބައި
ތރިންގެ ކުލަނޫން ކުލައެއްގައި)
 3ޓީމްއޮފިޝަލުންގެ ޔުނީފޯރމް (އާދައިގެ ޓީޝާރޓެއް ،ކުޅުން ެ
 14ޓެނިހާއި ސްޓާކީން
 15އަންގި (ކޮންމެ ޔުނީފޯރމެއްގައިވެސް އަންގި ލައްވަންވާނެއެވެ)
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 .8މީގެ އިތުރުން ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުން ބައްލަވައި މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުން.
ޢލޫމާތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުން ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް މުބާރާތް
 8.1ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ކުޅުންކުރިއަށް ގެންދަންވާނެ ގޮތުގެ މަ ު
ނށް ސާވުފެ ވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.
ޝލުން ަ
ކށާއި ،ކުޅުންތެރިންނާއި ،އޮފި ަ
ބާއްވާފަރާތާއި ،ޓީމްތަ ަ

--------------------------------------------ޒަމާނީ ބަށިބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން
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