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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިއްދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

''ފަހި ދުވެލި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް'' ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު
 -1މުބާރާތް:
 1.1މުބާރާތުގެ ނަމަކީ " ފަހި ދުވެލި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް" އެވެ.
 1.1މުބާރާތަށް ދަޢުވަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒްގައި ރެޖިސްޓްރީ
ކޮށްފައިވާ ހއ .އަތޮޅުގެ ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު
ހިއްސާވާ ކުންފުނި ތަކަށެވެ.
 1.1މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  05އޮކްޓޯބަރ  1016ވާ ބުދަ ދުވަހު ހއ .ދިއްދޫ ފުޓްސަލް
ދަނޑުގައެވެ.
 -1މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު:
 1.1ހއ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް ހިގަމުންދާ ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތައް
އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން
ބަދަހިކޮށް ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމާއި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން
ދެމެހެއްޓުމުގެ އާދަ އިތުރުކުރުން.
 1.1ހއ .އަތޮޅުގައި ފުޓްސަލް ކުޅުމުގެ އާދަ އިތުރުކުރުމާއި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ
ފުރުޞަތު ޒުވާނުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުން.
 -1މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ
 1.1މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ،ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ އަދި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އައްޔަންކުރާނީ މުބާރާތް
އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތްކަމަށްވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.

 -4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް:
1

4.1

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒްގައި ރެޖިސްޓްރީ
ކޮށްފައިވާ ހއ .އަތޮޅުގެ ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު
ހިއްސާވާ ކުންފުނި ތަކަށެވެ.

 -5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިން ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
 5.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
ހ .ހއ .އަތޮޅުގެ ރަށެއްގެ ރައްވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.
ށ .މުބާރާތް ފެށުމާއި ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ  10ދުވަސް ވެފައިވުން.
ނ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމް ފިޔަވައި އެހެން ޓީމެއްގެ ކޯޗަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް އޮފިޝަލަކަށް
ނުވުން.

 -6ޓީމް ލިސްޓުގައި ކުޅުންތެރިން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުން:
 6.1ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ޓީމު ލިސްޓުގައި ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ  11ކުޅުންތެރިންނާއި  01އޮފިޝަލުންނެވެ.
 6.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމުތަކުން  01އޮކްޓޯބަރ  1016ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން
ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ރެޖިސްޓްރީކުރާ ފޯމް (ޓީމް ލިސްޓް )ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކުލަބު
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ހއ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 6.1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް  1000/-ރުފިޔާގެ ޑިޕޮސިޓް ފީއެއް ބައިވެރިިިވުމަށް
އެދޭ ފޯމާއި އެކު ދައްކަން ވާނެއެވެ .އަދި މި ޑިޕޮސިޓް ފީ މުބާރާތް ނިމުމުން އެޓީމެއްގެ
ކުޅުންތެރިންނަށް ދެއްކި ރީނދޫ އަދި ރަތް ކާިާޑުގެ ޖޫރިމަނާ ކެނޑުމަށް ފަހު ބާކީ ފައިސާ އެ
ޓީމަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 6.4ޓީމުތަކުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީ ނަންބަރަކީ މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއްގައިވެސް
އެކުޅުން ތެރިންގެ ނަންބަރެވެ .މިނޫން ނަންބަރެއްގައި ކުޅުންތެރިޔާ އަށް މިމުބާރާތެއް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.
 6.5ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ޖާޒީ ،ސޯޓް އަދި ސްޓާކީނުގެ ކުލަ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 6.6ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު ޖާޒީގެ ފަހަތުގައި ފެންނަން
ހުންނަން ވާނެއެވެ.
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 6.7މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިން ތިބެންވާނީ ފުޓްސަލް ނުވަތަ ޓްރައިނިން ޝޫޒަށް އަރައި ކަށިމަތިއަޅައި
އެއްކުލައެއްގެ ސްޓާކީނަށް އަރައިގެންނެވެ .އަދި މެޗް ކުޅެމުންދާއިރު އަބަދުވެސް ސްޓާކީން
ހުންނަންވާނީ ކަށިމަތި ފޮރުވޭވަރަށް މައްޗަށް ނަގާފައެވެ.
 6.6ދެޓީމެއްގެ ޖާޒީގެ ސޯޓް އަދި ސްޓާކީނުގެ ކުލަ އެއްގޮތް ވެއްޖެނަމަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން
ހަމަޖައްސާނީއެވެ.
 -7ދަނޑަށް ޙާޟިރު ވުމާއި ޓީމު ލިސްޓް ހުށަހެޅުން:
 7.1މެޗް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ  15މިނިޓް ކުރިން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެޓީމް ދަނޑަށް
ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ .އަދި ކުޅެން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފުރަތަމަ  05ކުޅުންތެރިންނާއި  07ބަދަލު
ކުޅުންތެރިން އަދި އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓު މެނޭޖަރ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،މެޗު ފެށުމުގެ  10މިނެޓް
ކުރިން މެޗް ކޮމިޝަނަރާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
 -6ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު:
ޒ
 6.1މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފީފާއިން ނެރެ ،ޢާއްމުކޮށްފައިވާ " ފުޓްސަލް ލޯ ް
އޮފް ދަ ގޭމްިް " އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 6.1ވަގުތު 10 :މިނިޓްގެ  1ހާފް (ސްޓޮޕް ވޮޗް ނުޖައްސާ)
 6.1އިންޓަވަލް ވަގުތު 05 :މިނެޓް
 -9މުބާރާތުގެ ރެފްރީން:
 9.1މުބާރާތުގެ ރެފްރީން ހަމަޖައްސާނީ ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.
 -10މުބާރާތް ކުޅޭތަން:
 10.1މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނީ ހއ .ދިއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ.
 10.1މެޗްކުޅެން ފަށާއިރު ޓީމުގައި މަދުވެގެން  05ކުޅުންތެރިން ތިބެންވާނެއެވެ .މެޗްފަށާ ގަޑިއަށް 05
ކުޅުންތެރިން ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ޙާޟިރު ނުވާޓީމު އެމެޗަކުން ދެރަވީއެވެ .ޙާޟީރުވި ޓީމަށް
 01ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ  01ގޯލް ދެވޭނެއެވެ.
 -11މުބާރާތް ކުޅޭގޮތް:
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 11.1މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  01ގުރޫޕަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
 -11ޕޮއިންޓު ދެވޭގޮތާއި އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް:
 11.1ލީގް އުސޫލުން ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމަށް ކުޅޭ މެޗްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ އުސޫލުންނެވެ.
ހ .މޮޅުވާ ޓީމަށް ލިބޭނީ ( )01ތިން ޕޮއިންޓެވެ .އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ( )01އެއް
ޕޮއިންޓެވެ .ދެރަވެއްޖެނަމަ ( )0ސުން ޕޮއިންޓެވެ.
ށ .ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  01ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާޓީމެއް
ކަނޑައަޅާނީ ގޯލް ތަފާތުންނެވެ( .ގޯލްތަފާތުން މޮޅުވާ ޓީމް)
ނ .ގޯލްތަފާތުން ބަލައިގެންވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާޓީމެއްކަމަށް ބަލާނީ އެންމެގިނަ ގޯލް
ޖަހާފައިވާ ޓީމެވެ.
ރ .މަތީގައިވާ ގޮތަށްވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާޓީމެއް ހޮވާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
 11.1ނޮކްއައުޓް މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެރޭނީ ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވާއިރު ދެޓީމް އެއްވަރު
ވެއްޖެނަމަ އިތުރު ވަގުތު ނުދީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.
 11.1މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމުމުން ޕެނަލްޓީޖަހައިގެން ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ މެޗުތަކާއި ނޮކް އައުޓް
މެޗްތައް އެއްވަރުވެގެން ނިމުމުން ޕެނަލްޓީ ޖަހާއިރު އެދުވަހެއްގެ ޓީމްގައި ހިމެނޭ 11
ކުޅުންތެރިންނަށް ޕެނަލްޓީ ޖެހޭނެއެވެ.
 -11ފައިނަލް މެޗް:
 11.1މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ކުޅުމުގެ ވަގުތު ހަމަވާއިރު ދެޓީމް އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ ،ނަތީޖާ
ނެރޭނީ އިތުރުވަގުތު ނުކުޅެ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.
 -14ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަ:
 14.1މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިއަކަށް  01ރީނދޫ ކާޑު ދައްކައިފިނަމަ އެއް މެޗަށް ސަސްޕެންޑް
ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެކުޅުންތެރިއަކު އެކުރި ކުށެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ކުށުގެ ބާވަތުން ދެން
އެކުޅުންތެރިއަކު މުބާރާތުގެ ކުރިއަށްހުރި މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މެޗެއް ނުވަތަ މެޗްތަކެއްގައި،
ނުވަތަ މުޅިމުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
 14.1މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތްކާޑެއް ދައްކައިފިނަމަ ކުރިއަށްއޮތް  01މެޗަށް ސަސްޕެންޑް
ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެކުޅުންތެރިއަކު އެކުރި ކުށެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ކުށުގެ ބާވަތުން ދެން
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އެކުޅުންތެރިއަކު މުބާރާތުގެ ކުރިއަށްހުރި މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މެޗެއް ނުވަތަ މެޗްތަކެއްގައި،
ނުވަތަ މުޅިމުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
 14.1މުބާރާތުގައި ކުޅުންތެރިއަކަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި ނަމަ އެ ކުޅުންތެރިއަކު  50/-ރުފިޔާއިން
ޖޫރުމަނާ ވާނެއެވެ .އަދި ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފި ނަމަ އެ ކުޅުންތެރިއަކު  75/-ރުފިޔާއިން
ޖޫރުމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
 14.4މުބާރާތުގައި ދައްކާފައިވާ ކާޑެއް މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި މާފެއްނުވާނެއެވެ.
 14.5މުބާރާތް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ޓީމެއްގެ ސަޕޯޓަރެއް ނުވަތަ
ކުޅުންތެރިއެއް ،ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގައިފިނަމަ ،އެކަމުގެ
ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި ،ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ކުޅުންތެރިޔާ އަށާއި ޓީމަށް އަދަބެއް
ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ޓީމަށް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެވޭނެ އަދަބު ތަކަކީ:
ހ .ޓީމު ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔާ ޖުރުމަނާކުރުން.
ށ .މެޗަކަށް ނުވަތަ މެޗުތަކަކަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ކުޅުންތެރިޔާ  /ޓީމު ސަސްޕެންޑުކުރުން
ނ .އެޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިކުރުން
އ
 14.6މުބާރާތުގެ ޤާވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅުވައިފިނަމަ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުގަ ި
ވާގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ .މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރީ މެޗްގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށްނަމަ
މެޗްގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު ،މެޗް ނިމުމުން މައްސަލަ
ބެލުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅުއަޅާނީއެވެ.
 14.7މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅުވައިފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާ
އުޞޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
ހ .މެޗް ނިމުނު އިރު ކުށްކުރިޓީމް މޮޅުވެފައިވާނަމަ ،އިދިކޮޅު ޓީމް  01ގޯލްގެ ތަފާތުން މޮޅުވީ
ކަމަށް ނިންމާ  01ޕޮއިންޓް ދިނުން،
ށ .މެޗް ނިމުނު އިރު  01ޓީމް އެއްވަރު ވެފައިވާނަމަ ،އިދިކޮޅު ޓީމް  01ގޯލްގެ ތަފާތުން މޮޅުވީ
ކަމަށް ނިންމާ  01ޕޮއިންޓްދިނުން ،އަދި
ނ .މެޗް ނިމުނުއިރު  01ގޯލްގެ ތަފާތަށްވުރެ ދަށް ނަތީޖާއަކުން މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރި ޓީމް
މޮޅުވެފައިވާނަމަ  01ގޯލްގެ ތަފާތުން މޮޅުވީކަމަށް ނިންމާ  01ޕޮއިންޓް ދިނުން ،އަދި މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރި
ޓީމް މެޗް ނިމުނުއިރު މޮޅުވެފައިވަނީ  01ގޯލްގެ ތަފާތަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކުންނަމަ މޮޅުވެފައިވާ ނަތީޖާ
އަކީ މެޗްގެ ނަތީޖާއެވެ.
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ރ .ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ ޓީމް 500/-ރ އިން ޖޫރުމަނާ ކުރުމަށްފަހު ޖޫރުމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމުން
ކުރިއަށް މެޗެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ،އެ މެޗެއް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
 14.6މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޓީމަކުން ،ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިން ނުވަތަ ސަޕޯޓަރުން
ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ،ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުވެގެން މެޗެއް ހުއްޓާލަން ޖެހި އެ މެޗެއް އިތުރަށް
ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއްޖެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެކަން އެކުރި ޓީމެއް
700/ރ އިން ޖޫރުމަނާ ކުރުމަށް ފަހު ،ކުރިއަށްހުރި މެޗްތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ،މުބާރާތުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
 14.9މުބާރާތުގެ

މެޗް

އޮފިޝަލަކަށް

ހަމަލާދިނުން،

ހަމަލާދޭން

އުޅުން،

އަދި

ހަމަލާދިނުމަށް

މަގުފަހިކޮށްދީ ހިތްވަރުދިނުން ،މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތާއި މެދު ހއ .އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް މުދުވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްވަނީ
ހަމަޖެހިފައެވެ.
 -15ޓީމް ބެންޗް:
 15.1މެޗު ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ޓީމްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިނަށް ބެންޗުގައި ތިބެވޭނެއެވެ.
ނަމަވެސް ހިނގަމުންދާ މެޗުގައި ޓީމުގައި ނުހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން ތިބެންވާނީ ޖާޒީގައި ބޫޓަށް
އަރައިގެންނެވެ .އަދި ބެންޗުގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިން ތިބެންވާނީ އިށީދެގެންނެވެ .އަދި ޓީމަށް
އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިންވެސް އެވަގުތެއްގައި ކޮޅަށް ހުރެވޭނީ 01
އޮފިޝަލަށެވެ.
 15.1ޓީމް ގެ އޮފިޝަލުންގެ ޖާޒީ ހުންނަންވާނީ ޓީމް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާޒީ އާ ތަފާތު
ކުލައަކުންނެވެ .އަދި ހުރިހާ އޮފިޝަލުންވެސް ތިބެންވާނީ ބޫޓަށް އަރައިގެންނެވެ.
 15.1ޓީމް ލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭ އެއްވެސް މީހަކު ބެންޗްގައި ނުވަތަ ބެންޗްކައިރީގައި އިނުމާއި
ހުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި މިފަދަ މީހަކު ބެންޗްގައި އިންނަމަ ނުވަތަ ކައިރީގައި
ހުރިނަމަ އެމީހަކާ ވާހަކަދައްކާ ބެންޗުން ދުރަށްދިއުމަށް އެންގުމަކީ ޓީމުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 -16މައްސަލަ ހުށަހެޅުން:
 15.1މުބާރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކަމަކާއިމެދު މައްސަލައެއް އޮވެއްޖެނަމަ މުބާރާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ހާދިސާ ހިނގިތާ  10މިނިޓަށްވުރެ ލަސްނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -17އިޝްތިހާރު:
6

 17.1މުބާރާތުގައި ޓީމްލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާޒީ އާއި އޮފިޝަލުންލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާޒީގެ
ފުރަގަހުގައާއި ކުރިމަތީގައި އަދި ޓީމް ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސޯޓްގެ ފަހަތުގައި އިޝްތިހާރު
ޖެހުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.

 -16މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި މެޗްނުކުޅުން:
 16.1މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަށްފަހު މުބާރާތުން ވަކިވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް ( 1000/-އެންހާސް ރުފިޔާ)
އިން ޖޫރުމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
 16.1މުބާރާތް ކުޅެންފެށުމަށްފަހު އެއްވެސް ޓީމަކަށް މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.
 16.1މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހު ޓީމެއް ،މެޗް ކުޅޭ ދުވަހު ދަނޑަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަނޑަށް
ޙާޟިރުވެ މެޗް ނުކުޅެފިނަމަ ،މެޗް ތެރޭގައި މެޗް ފުރިހަމަނުކޮށް ދަނޑުން ފައިބައިފިނަމަ ނުވަތަ
ގަސްތުގައި މެޗް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 500/-ރ (ފަސްސަތޭކަ)
ރުފިޔާއިން ޖޫރުމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
 -19މުބާރާތުގައި ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމްތައް:
 19.1މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް
 19.1މުބާރާތުގެ ރަނާޒް އަޕް ޓީމް
 19.1ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމް
 19.4މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު  05ކުޅުންތެރިން
 19.5އެންމެގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ
 19.6ކޮންމެ މެޗެއްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗް
 -10ޢުމުރުން  16އަހަރު ނުފުރޭ ކުޅުންތެރިންނާއި ސްކޫލްގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން:
 10.1ސްކޫލެއްގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރަމުންދާ ކުއްޖެއްނަމަ ،އެކުއްޖަކު ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރަމުންދާ
ސްކޫލުންނާއި ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިޔާގެ ފަރާތުން މުބާރާތް ކުޅުމާއި މެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ
ލިއުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 10.1ސްކޫލެއްގައި ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރަމުންނުދާ 16 ،އަހަރު

ނުފުރޭ ކުއްޖަކު މުބާރާތުގައި

ބައިވެރިވާނަމަ ،އެކުއްޖެއްގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ ގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް
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ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ޢުމުރުން  14އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް މި މުބާރާތުގައި
ބައިވެރިވުމުގެ ޙުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
 -11މިޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވުން:
 11.1މިޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތުންނެވެ.
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