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                                                               THE BEGINNERS 

ގެ   ގެ އާ ރު ތު                                                                                                    Uthuruge Aageއު

                                                                                       B. Eydhafushi , Republic of Maldivesބ. އޭދަފުފި ކ ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

 " ޤަވަޢިދ4102ު" އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޝާހީދް ފުޓްސަލް ޗެލެދްޖް 

 

 މުބާރާތް: -1

 

 އެވެ. 3109 އަޙްމަދު ޝާހީދް ފުޓްސަލް ޗެލެދްޖްއަލްމަރްޙޫމް މުބާރާތުގެ ދަމަކީ  1.1

 މިއީ ކްލަބް ދަބިގިދާރސްގެ ފަރާތުދް އިދްތިޒާމްކޮފްގެދް ބާއްވާ "ފުޓްސަލް" މުބާރާތެކެވެ. 1.1

 މިއީ މިގޮތުދް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. 1.1

މުބާރާތަފް ދައުވަތު ދިދުމަފް ހަމަޖެހިފައިވަދީ ބ.އޭދަފުފީ ޓިމުތަކާއިކ ބ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓް ތަކަފެވެ. އަދި  1.1

 ގާފަރާތުދް ޚާއްސަ ދަޢުވަތެއް ދިދުމަފްހަމަޖައްސާ ފަރާތަކަފެވެ.މުބާރާތް ހިދް

 ޓީމެވެ. 03މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރުމަފް ހަމަޖެހިފައިވަދީ ޖުމްލަ  1.1

ރުފިޔާ ( އެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުދް  ރ ) ފަދަރަ ސަތޭކ0011ަ/-މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފީ އަކީ  1.1

ސަތޭކަ ޑޮލަރު ( ބައިވެރިވުމަފް އެދޭ ފޯމް އާއިއެކު ) އެއް$ 011ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުދް 

ރުފިޔާ  0111/-އަދި އޭގެ އިތުރުދް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮދްމެ ޓީމަކުދްވެސް  ހުފަހަޅަދްވަދެއެވެ.

ދައްކަދް ޖެހޭދެއެވެ.  ) ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއަކީ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަފްފަހު މުބާރާތް ދިމުމާއި ހަމައަފް 

  ތް ކުޅެފިދަމަ އަދބުރާ ލިބޭދެ ފައިސާއެކެވެ. (މުބާރާ

 ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. 3109ފެބްރުއަރީ  2މުބާރާތް ފެފުމަފް ހަމަޖެހިފައިވަދީ  1.1

 

 މުބާރާތުގެ މަޤްސަދު: -1

 

ބ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކާއިކ އޭދަފުފީ ފުޓްސަލް ޓީމްތަކުގެ  ،އަލްމަރުޙޫމް އަޙުމަދު ޝާހީދްގެ ހަދދާދް އާކޮފް 1.1

އި އެކުވެރިކަދް ބަދަހިކޮފްކ އިޖްތިމާއީ ރޫޙާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫހް އާލާކުރުމާއި އެކުވެރިކަމާއި އެކު މެދުގަ

 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާ ކުރުދް.

ރާއްޖޭގައި ފުޓްސަލް ކުރިއެރުވުމާއި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ދުވާ ފަރާތްތަކަފް  1.1

 ދިދުދް. އެފުރުސަތު ހޯދައި
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  މުބާރާތުގެ ހިދްގާ ކޮމިޓީ އާއި ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީ އަދި ޓެކްދިކަލް ކޮމިޓީ: -1

 

މުބާރާތް ހިދްގާ ކޮމިޓީކ ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީ އަދި ޓެކްދިކަލް ކޮމިޓީ އައްޔަދް ކުރާދީ ކްލަބް ދަ  1.1

 ބިގިދާރސްގެ ފަރާތުދްދެވެ.

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް: -1

ރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަދީ ބ.އޭދަފުފީގެ ޓީމްތަކަފާއިކ ބ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓް ތަކަފެވެ. އަދި މުބާރާތް ހިދްގާ  މުބާ 1.1

 ފަރާތުދް ޚާއްސަ ދަޢުވަތެއް ދިދުމަފްހަމަޖައްސާ ފަރާތަކަފެވެ.

 ކޮދްމެ ރިސޯޓަކުދްވެސް ބައިވެރި ވެވޭދީ އެއް ޓީމަކަފެވެ. 1.1

މަކުދްވެސް އެޓީމެއްގެ ދިދަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮދްމެ ޓީ 3.4

  ( ފޫޓް 3ފޫޓް  9 ކުރިދް މުބާރާތް ހިދްގާ ފަރާތަފް ހަވާލުކުރަދް ވާދެއެވެ. ) ދޯޓް: ދިދައިގެ މިދްގަދޑު

 

 ކުޅުދްތެރިދް ކިބައިގައި ހުދްދަޖެހޭ ޝަރުތުތައް: -1

 

 ގެކިބައިގައި އަދްދަދިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާދްވާދެއެވެ.މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދްތެރިދް 1.1

 ހ. އެކުޅުދްތެރިއެއް ހިމެދޭ ރިސޯޓެއްގެ މުވައްޒަފަކަފްވުދް. ) ރިސޯޓްތަކަފް (    

 (ދުވަސް ވެފައިވުދް. )ރިސޯޓްތަކަފް 91ކުރާތާ ފ. މުބާރާތް ފެފުމާއި ހަމައަފް އެރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ    

 ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމެއްގެ ކޯޗަކަފް ދުވަތަ އެހެދްވެސް އޮފިޝަލަކަފް ދުވުދް.ދ. މުބާރާތު    

 01އުމުރުދް  ވަދަ ދުވަހުގެ ދިޔަލަފް 0ވަދަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  3109 އެކުޅުދްތެރިޔަކީރ.     

  އަހަރުވެފައިވާ ކުޅުދްތެރިއެއް ކަމުގައިވުދް.

 

 ކުޅުދްތެރިދް ރަޖިސްޓްރީކުރުދް: -1

 

އޮފިޝަލުދް ޖެހިދާދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިދް ކޮދްމެ މެޗަކަފްވެސް   1ކުޅުދްތެރިދްދާއި  11މް ލިސްޓްގައި ޓީ 1.1

މިދެޓު ކުރިދް  13ކުޅުދްތެރިދްގެލިސްޓް މެޗް ފެފުމުގެ   11އެމެޗެއްގައި ކުޅުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 މެޗްކޮމިޝަދަރުގެ މޭޒަފް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

ކުޅުދްތެރިދްގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަދްގައި ކުޅޭ ކުޅުދްތެރިދްދަފް  11ދޭ ޓީމުލިސްޓްގައި ހިމެ 1.1

 1ކުޅެވޭދެއެވެ. އެގޮތުދް ކޮދްމެ ޓީމެއްގައިވެސް ފުރަތަމަ ޑިިވިޝަދް އަފް ކުޅޭ ކުޅުދްތެރިދްގެ ތެރެއިދް 

 ތެރިވެވޭދީ ފަހަރަކުކުޅުދްތެރިދް ހިމެދިދާދެއެވެ. ދަމަވެސް މެޗް ކުޅެމުދްދާ ވަގުތު ދަދޑުމަތީގައި ހަރަކާތް

 ކުޅުދްތެރިއަކަފެވެ. 1
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ކުޅުދްތެރިދް  1ކުޅުދްތެރިދްގެ ތެރޭގައި ކޮދްމެ ޓީމެއްގައިވެސް ރަފުދް ބޭރު  11ޓީމު ލިސްޓްގައި ހިމެދޭ  1.1

ހިމެދިދާދެއެވެ. ރަފުދްބޭރު ކުޅުދްތެރިއަކަފް ބެލެވޭދީ މަދްމަ އަދި ބައްޕަގެ ވެސް ރަޖިސްޓްރީ އޭދަފުފި ދޫދް 

ޖިސްޓްރީ އޭދަފުއްޓަފް ފް އޮދްދަ ދަމައެވެ. ކުޅުދްތެރިޔާގެ މަދްމަ ދޫދީ ބައްޕަގެ ތެރެއިދް އެކަކުގެ ރަރަފަކަ

މަވެސް އެކުޅުދްތެރިއަކަފް އޭދަފުފީ ކުޅުދްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެވޭދެއެވެ. )ރަފުދްބޭރު އޮދްދަދަ

ދަމަވެސް މެޗް ކުޅެމުދްދާ ވަގުތު ކުޅުދްތެރިދްގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީ ކުޅުދްތެރިދްވެސް ޖެހިދާދެއެވެ.( 

 ކުޅުދްތެރިޔަކަފެވެ. 0ދަދޑުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭދީ ރަފުދްބޭރު 

ރިސޯޓްތަކުދް ދަގާ  ޓީމުތަކުގައި ކުޅުދްތެރިދް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމާއެކު ޓީމްލިސްޓްގައި ހިމެދޭ ހުރިހާ  1.1

 ހަޅަދްވާދެއެވެ.ކުޅުދްތެރިދް ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމުގެ ސައްހަ ލިޔުމެއް ހުފަ

ގެ ކުރިދް ކުޅުދްތެރިދްދާއި އޮފިޝަލުދް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާފޯމް ) ޓީމް ލިސްޓް (  1311ޖެދުއަރީ  15 1.1   

ފުރިހަމަ  ކުރުމަފްފަހު ކ ކުލަބް ދަ ބިގިދާރސް އަފް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ. ) އައި.ޑީ ކާރޑްކޮޕީއާއިއެކު ( 

 ރު ކުޅުދްތެރިދް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ހުދްދަދްވާދެއެވެ.އެގޮތުދް ޓީމް ލިސްޓް ހުފަހަޅާއިރު ރަފުދް ބޭ

މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަފްފަހު އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ޓީމް ލިސްޓަފް ކުޅުދްތެރިދް އިތުރުކުރުމާއި  1.1

އުދިކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ދުދެވޭދެއެވެ. ދަމަވެސް ޓީމް އޮފިޝަލުދްކ އޮގަދައިޒިދް ކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެދް 

 ބަދަލުކުރެވިދާދެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ކުޅުދްތެރިދްގެ ޖާޒީ ދަދްބަރަކީ މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއްގައިވެސް އެކުޅުދްތެރިއެއްގެ  1.1

 ދަދްބަރެވެ. މި ދޫދް ދަދްބަރެއްގައި ކުޅުދްތެރިޔާ އަފް މި މުބާރާތެއް ދުކުޅެވޭދެއެވެ. 

ދުގެ ކުލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަދްވާދެއެވެ. އަދި ޖާޒީގައި ޖަހާފައި ކޮދްމެ ޓީމަކުދްވެސް ޖާޒީކ ސޯޓު އަދި ސްޓާކީ 1.6

ބޭދުދްކުރެވޭދީ ހަމައެކަދި ގޯލް  1ދޭތެރޭގެ ދަދްބަރެކެވެ. ޖާޒީ ދަދްބަރު  99އާއި  1ހުދްދަދްވާދީ 

 ކީޕަރަފެވެ.

ފްފައި ފެދްދަދް ކޮދްމެ ކުޅުދްތެރިއެއްގެ ވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ދަދްބަރު ޖާޒީގެ ފަހަތުގައި ހަރުކޮ 1.9

 ހުދްދަދްވާދެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ކުޅުދްތެރިދް ހުދްދަދްވާދީ ފުޓްސަލް ބޫޓަފް އަރައި ކަފިމަތިއަޅައި އެއްކުލައެއްގެ ސްޓާކީދަފް  1.13

އަރައިގެދްދެވެ. އަދި މެޗު ކުޅެމުދްދާއިރު އަބަދުވެސް ސްޓާކީދު ހުދްދަދްވާދީ ކަފިމަތި ފޮރުވޭވަރަފް 

 . ) ދޯޓް: މެޗް ބޫޓުގައި މިމުބާރާތުގައި ދުކުޅެވޭދެއެވެ. (މައްޗަފް ދަގާފައެވެ

 ކުޅުދްތެރިދް ލާފައި ހުދްދަ ޓައިޓް ހުދްދަދްވާދީ ޖާޒީ އާއި އެއްކުލައަކުދްދެވެ. 1.11

  ދެޓީމެއްގެ ޖާޒީ ސޯޓް އަދި ސްޓާކީދުގެ ކުލަ އެއްގޮތް ވެއްޖެދަމަ ވާހަކަ ދައްކައިގެދް ހަމަޖައްސާދީ އެވެ. 1.11

 

 ޚާޟިރު ވުމާއި ޓީމު ލިސްޓް ހުފަހެޅުދް:ދަދޑަފް  -1

 

މިދިޓް ކުރިދް ކުޅެދް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެޓީމް ދަދޑަފް  13މެޗު ފެފުމަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ  1.1

ރިޒާވުދްގެ އަދި  31ކުޅުދްތެރިދްދާއި  1ހާޟިރުވާދްވާދެއެވެ. އަދި ކުޅެދް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފުރަތަމަ 

މިދިޓް ކުރިދް މެޗު ކޮމިޝަދަރާއި  11ޖަރ ސޮއިކުރުމަފްފަހުކ ކުޅެދްފެފުމުގެ އޮފިޝަލުދްގެ ލިސްޓެއް މެދޭ

ހަވާލުކުރަދްވާދެއެވެ. އަދި ޓީމް ލިސްޓާއި އެކު ޓީމް އޮފިޝަލެއް މެޗްކޮމިޝަދަރުގެ މޭޒަފް 

 ރިޕޯޓްކުރަދްވާދެއެވެ.
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 ކުޅުމުގެ ޤަވައިދު: -6

 

ވަދީ ފީފާއިދް ދެރެކ އާއްމުކޮފްފައިވާ " ފުޓްސަލް ލޯ އޮފް ދަ ގޭމް މުބާރާތުގެ މެޗުތަފް ކުޅުމަފް ހަމަޖެހިފައި 6.1

 " އާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެމަތިދްދެވެ. 

 މީޓަރު 11×11ދަދޑުގެ ބޮޑުމިދް  6.1

 މީޓަރު 1×1ގޯލް ސައިޒް:  6.1

 ހާފް )ސްޓޮޕް ވޮޗް ދުޖައްސާ ( 1މިދިޓްގެ  13ވަގުތު:  6.1

 މިދެޓް 31އިދްޓަވަލް ވަގުތު:  6.1

 : ފުޓްސަލް ބޯޅަ ބޯޅަ  6.1

 

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީދް: -9

 

 މުބާރާތުގެ ރެފްރީދް ހަމަޖައްސާދީ އެފް.އޭ.އެމް އާއި ކްލަބް ދަ ބިގިދާރސް ގުޅިގެދްދެވެ. 9.1

 

 މުބާރާތްކުޅޭ ތަދް: -13

 

މި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭދީ ބ. އޭދަފުފީގައި ފުޓްސަލް ކުޅުމަފް އެދްމެ އެކަފީގެދްވާ  13.1 

 ގައެވެ.ސަރަހައްދު

ކުޅުދްތެރިދް ހަމަޔަފް ތިބެވްވާދެއެވެ. މެޗް ފަފާގަޑިއަފް  31މެޗް ކުޅެދް ފަފާއިރު ޓީމެއްގައި މަދުވެގެދް  13.1

ކުޅުދްތެރިދް ހާޟިރު ދުވެއްޖެދަމަކ ހާޟިރު ދުވާ ޓީމް އެމެޗަކުދް ދެރަވީއެވެ. ހާޟިރުވި ޓީމަފް    31

 ގޯލް ދެވޭދެއެވެ. 31ޕޮއިދްޓާއި ފައިދާ  1

 

 ބާރާތް ކުޅޭދެގޮތް:މު -11

 

 ޓީމް ހިމެދޭގޮތަފެވެ. 1ގުރޫޕަކަފް ބަހާލައިގެދް ގްރޫޕެއްގައި  1މުބާރާތް ކުޅުމަފް ހަމަޖެހިފައިވަދީ  11.1 

 މުބާރާތް ކުޅޭދީ ޕޮއިދްޓް ސިސްޓަމްއަފެވެ. 11.1 

ޓީމުތަކެވެ. ޖުމްލަ ވަދައަފް ހޮވިފައިވާ  31ވަދަ އަދި  31ކުއާޓަރ ފައިދަލަފް ހޮވޭދީ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި  11.1

 ޓީމެވެ. 36

 ކުއާޓަރފައިދް ކުޅޭދީ ކުއާޓަރ ފައިދަލަފްހޮވޭ ޓީމް ތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެދްދެވެ. 11.1 

ކުއާޓަރ ފައިދަލްކ ސެމީ ފައިދަލް އަދި ފައިދަލަފް ޓީމުތައް ހޮވުމަފް ހަމަޖެހިފައިވަދީ މުބާރާތުގެ މެޗް  11.1

 ޝެޑިއުލް ކުރެވޭގޮތަފެވެ.
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 ޕޮއިދްޓް ދެވޭގޮތާއި އެއްވަރުވެއްޖެ ދަމަ ހަމަޖައްސާދެގޮތް: -11

 

 ލީގް އުސޫލުދް ޕޮއިދްޓް ސިސްޓަމަފް ކުޅޭ މެޗްތަކުގައި އަމަލުކުރާދީ ތިރީގައިވާ ޢުސޫލުދްދެވެ.  11.1

ޕޮއިދްޓެވެ.  31ޕޮއިދްޓެވެ. އެއްވަރު ވެއްޖެދަމަ ކޮދްމެ ޓީމަކަފް  31ހ. މޮޅުވާ ޓީމަފް ލިބޭދީ   

 ޕޮއިދްޓެވެ. 3ރަވެއްޖެދަމަ ދެ

މޮޅުވާޓީމެއް  ޓީމް ދުވަތަ އެއަފްވުރެ ގިދަ ޓީމް އެއްވަރު ވެއްޖެދަމަ 31ފ. ޕޮއިދްޓްގެ ގޮތުދް 

 ތަފާތުދްދެވެ. ) ގޯލްތަފާތުދް މޮޅުވާ ޓީމް (  ކަދޑައަޅާދީ ގޯލްގެ

އެދްމެގިދަ ގޯލް  ދ. ގޯލް ތަފާތުދް ބަލައިގެދްވެސް އެއްވަރުވެއްޖެދަމަ މޮޅުވާޓީމެއް ކަމަފް ބަލާދީ

 ޖަހާފައިވާ ޓީމެވެ.

 ރ. މަތީގައިވާ ގޮތަފްވެސް އެއްވަރުވެއްޖެދަމަ މޮޅުވާ ޓީމެއް ހޮވާދީ ގުރުއަތުލައިގެދްދެވެ. 

މެޗް އެއްވަރުވެގެދް ދިމުމުދް ޕެދެލްޓީ ޖަހައިގެދް ދަތީޖާދެރެދްޖެހޭ މެޗްތަކާއި ދޮކްއައުޓް މެޗްތަފް  11.1

ކުޅުދްތެރިދްދަފް ޕެދެލްޓީ  11ޓީ ޖަހާއިރު އެދުވަހެއްގެ ޓީމްގައި ހިމެދޭ އެއްވަރުވެގެދް ދިމުމުދް ޕެދަލް

 ޖެހޭދެއެވެ.

 

 :ފައިދަލް މެޗް -11

  

މުބާރާތުގެ ފައިދަލް މެޗް ކުޅުމަފް ހަމަޖެހިފައިވަދީ ސްޓޮޕް ވޮޗް ޖައްސައިގެދްދެވެ. ފައިދަލް މެޗްގައި  11.1

ވާދަމަކ ދަތީޖާ ދެރޭދީ އިތުރު ވަގުތު ދުކުޅެ ޕެދަލްޓީ ކުޅުމުގެ ވަގުތު ހަމަވާއިރު ދެޓީމް އެއްވަރުވެފައި

 ފާހަދގައިގެ މަަތީ ބާއްވާ ޖެހުދްތަފް ޖަހައިގެދްދެވެ.

 

 ޑިސިޕްލިދަރީ މައްސަލަ:  -11

 

މެޗަފް ސަސްޕެދްޑް ކުރެވޭދެއެވެ. އަދި  0ރީދދޫ ކާޑު ދައްކައިފިދަމަ  1މުބާރާތުގައި ކުޅުދްތެރިއަކަފް  11.1

ކުރި ކުފެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަފްފަހު ކުފުގެ ބާވަތުދް ދެދް އެކުޅުދްތެރިޔަކު މުބާރާތުގެ އެކުޅުދްތެރިޔަކު އެ

ކުރިއަފް ހުރިމެޗްތަކުގެތެރެއިދް މެޗެއް ދުވަތަ މެޗެއްގައިކ ދުވަތަ މުޅިމުބާރާތުގައި ދުކުޅެވޭގޮތަފް 

 ހަަމަޖެއްސުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީއަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.  

މެޗަފް ސަސްޕެދްޑް ކުރެވޭދެއެވެ.  0މުބާރާތުގައި ކުޅުދްތެރިއަކަފް ރަތްކާޑެއް ދައްކައިފިދަމަ ކުރިއަފްއޮތް  11.1

އަދި އެކުޅުދްތެރިއަކު އެކުރި ކުފެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަފްފަހު ކުފުގެ ބާވަތުދް ދެދް އެކުޅުދްތެރިއަކު 

ތަ މެޗްތަކެއްގައި ކ ދުވަތަ މުޅި މުބާރާތުގައި މުބާރާތުގެ ކުރިއަފް ހުރިމެޗްތަކުގެ ތެރެއިދް މެޗެއް ދުވަ

 ދުކުޅެވޭދެގޮތަފް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިހުތިޔާރު ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީއަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.

 މުބާތާރުގައި ދައްކާފައިވާ ކާޑެއް މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި މާފެއް ދުވާދެއެވެ. 11.1
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ދުވަތަ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ޓީމެއްގެ ސަޕޯޓަރެއް ދުވަތަ ކުޅުދްތެރިއެއް ކ  މުބާރާތް ހިގަމުދްދާ ވަގުތު 11.1

ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުވެއްޖެދަމަ ކ ދުވަތަ ހަމަދުޖެހުމެއް ހިދްގައިފިދަމަ އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިދަފް ބަލައި 

ޓީމަފް ދުވަތަ  ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީދް ކުޅުދްތެރިޔާއަފާއި ޓީމަފް އަދަބެއް ދެވިދާދެއެވެ. މިގޮތުދްކ 

 ކުޅުދްތެރިޔާއަފް ދެވޭދެ އަދަބުތަކަކީ:

 . ޓީމް ދުވަތަ ކުޅުދްތެރިޔާ ޖޫރިމަދާކުރުދް.ހ 

 ފ. އެޓީމަކަފް ލިބިފައިވާ ޕޮއިދްޓް އުދިކުރުދް

 ދ. މެޗަކަފް ދުވަތަ މެޗުތަކަކަފް ހަމަދުޖެހުދް ހިދްގި ކުޅުދްތެރިޔާ / ޓީމު ސަސްޕެދްޑް ކުރުދް. 

 ދް ވަކިކުރުދް.ރ. އެޓީމެއް މުބާރާތު 

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދާ ހިލާފަފް ކުޅުދްތެރިޔަކު ކުޅުވައިފިކަދް ސާބިތުވެއްޖެދަމަ ކ ތިރީގައިވާ އުސޫލުދް  11.1

 ފިޔަވަޅުއެޅޭދެއެވެ.

 ގޯލްގެ ތަފާތުދް މޮޅުވީކަމަފް ދިދްމާ 1ހ.މެޗް ދިމުދުއިރު ކުފްކުރި ޓީމް މޮޅުވެފައިވާދަމަ އިދިކޮޅު ޓީމް 

 .ޕޮއިދްޓް ދިދުދް 1

ގޯލްގެ ތަފާތުދް މޮޅުވީކަމަފް  1ޓީމް އެއްވަރިވެފައިވާދަމަ ކ އިދިކޮޅު ޓީމް  1ފ. މެޗް ދިމުދުއިރު 

 ޕޮއިދްޓް ދިދުދް. 1ދިދްމައި 

ގޯލެއްގެ ތަފާތަފްވުރެ ދަފް ދަތީޖާއަކުދް މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރި ޓީމް  1ދ. މެޗް ދިމުދުއިރު 

ޕޮއިދްޓް ދިދުދްކ އަދި މައްސަލަ ރިޕޯޓް  1މަފް ދިދްމައި ގޯލެއްގެ ތަފާތުދް މޮޅުވީކަ 1މޮޅުވެފައިވާދަމަ 

ގޯލެއްގެ ތަފާތައްވުރެ ރަގަޅު ދަތީޖާއަކުދްދަމަ މޮޅުވެފައިވާ  1ކުރި ޓީމް މެޗުދިމުދުއިރު މޮޅުވެފައިވަދީ 

 ދަތީޖާއަކީ މެޗުގެ ދަތީޖާއެވެ.

ދާ ފައިސާ ދެއްކުމުދް ރުފިޔާއިދް ޖޫރިމަދާ ކުރުމަފްފަހު ޖޫރިމަ 1133/-ރ. ގަވައިދާ ހިލާފުވިޓީމް 

 ކުރިއަފް މެޗެއް ކުޅުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާދަމަކ އެމެޗެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދޭދްވާދެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޓީމަކުދްކ ޓީމެއްގެ ކުޅުދްތެރިދް ދުވަތަ ސަޕޯޓަރުދް ހަމަދުޖެހުދް  11.1

ޓާލަދްޖެހި އެމެޗެއް އިތުރަފް ކުރިއަފް ދުގެދްދެވިއްޖެ ހިދްގާކ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުވެގެދް މެޗެއް ހުއް

ރުފިޔާއަފްވުރެ  333،13/-ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެދަމަކ މައްސަލަ ބެލުމަފްފަހު އެކަދްއެކުރި ޓީމެއް 

ކުޑަދޫދް އަދަދަކުދް ޖޫރިމަދާ ކުރުމަފްފަހުކ ކުރިއަފް ހުރި މެޗްތަކުގެ ފުރުސަތު ދުދީކ މުބާރާތުދް 

ރެވޭދެއެވެ. އަދި ޖޫރިމަދާ  ފައިސާ ދެއްކުމުދް ދޫދީ ދަ ބިގިދާރސް އިދް ރާވާ ހިދްގާ ސަސްޕެދްޑް ކު

 އެއްވެސްމުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދުދެވޭއެވެ.

މުބާރާތުގެ މެޗްއޮފިޝަލެއް ގަޔަފް ކުޅެއް ޖެހުދްކ އޮފިޝަލަކަފް ހަމަލާދިދުދްކ ހަމަލާދޭދްއުޅެއްކ އަދި  11.1

މަގުފައިކޮފްދީ ހިތްވަރުދިދުދްކ މިފަދަ ކަމެއް ކޮފްފިދަމަ އެފަރާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު  ހަމަލާ ދިދުމަފް

 .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީދް ފިޔަވަޅު އަޅަދް ވާދެއެވެ 11.1އެޅުމަފް ވަދީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މިމާއްދާގެ 
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 ޓީމް ބެދްޗް: -11

 

ދްތެރިދްދަފް ބެދްޗްގައި ތިބެވޭދެއެވެ.އަދި ބެދްޗްގައި މެޗް ހިގަމުދްދާ ވަގުތު ޓީމުގައި ހިމެދޭ ކުޅު 11.1

ތިބޭކުޅުދްތެރިދް ތިބެދްވާދީ އިފީއިދެގެދްދެވެ. އަދި ޓީމަފް އިރުޝާދު ދިދުމަފްޓަކައި 

 އޮފިޝަލަކަފެވެ. 1އޮފިޝަލުދްގެތެރެއިދްވެސް އެއް ވަގުތެއްގައި ކޮޅަފް ހުރެވޭދީ 

ޓީމް ކުޅުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާޒީ އާއި ތަފާތު ކުލައަކުދްދެވެ.  ޓީމުގެ އޮފިޝަލުދްގެ ޖާޒީ ހުދްދަދްވާދީ 11.1

އަދި ހުރިހާ އޮފިޝަލުދްވެސް ތިބެދްވާދީ ބޫޓައްއަރައިގެދްދެވެ. ޓީމް އޮފިޝަލުދްދަފް ބެދްޗްގައި ތިބެވޭދީ 

ކުލަބް ދަބިގިދާރސް އިދް އޮފިޝަލުދްދަފް ދޫކުރާ ހާއްސަ ފާސް ފެދްދަދް ހުދްދާދެގޮތަފް އޮފިޝަލް 

 ޒީގައި ހަރުކޮފް ދުވަތަ ކަރުގައި އަޅުވައިގެދްދެވެ.ޖާ

ޓީމްލިސްޓްގައި ދުހިމެދޭ އެއްވެސްމީހަކު ބެދްޗްގައި ދުވަތަ ބެދްޗްކައިރީގައި އިދުމާއި ހުރުމަކީ ހުއްދަ  11.1

 ކަމެއް ދޫދެވެ.އަދި މިފަދަ މީހަކު ބެދްޗްގައި އިދްދަމަ ދުވަތަ ކައިރީގައި ހުރިދަމަ އެމީހަކާއި ސުލްހައިގައި

 ވާހަކަ ދައްކާ ބެދްޗުދް ދުރަފް ދިޔުމައް އެދްގުމަކީ ޓީމް މެދޭޖްމަދްޓްގެ ޒިދްމާއެކެވެ.

 

 މައްސަލަ ހުފަހެޅުދް: -11

 

މުބާރާތުގެ ޓެކްދިކަލް ކަމަކާއިމެދު މައްސަލައެއް އޮވެއްޖެދަމަ މުބާރާތުގެ މައްސަލަ ހުފަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަ  11.1

 ދެޓަފްވުރެ ލަސްދޫދް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.މި 13ކުރުމަފްފަހުކ ހާދިސާ ހިދގިތާ 

މިގޮތުދް ޓީމްތަކުދް ހުފައަޅާ މައްސަލަ މުބާރާތް ހިދްގާ ކޮމިޓީ އަދި ޑިސިޕްލިދަރީ ކޮމިޓީދް ބެލުމަފްފަހު  16.2

      ތެއްމައްސަލަ ހުފައަޅާ ފަރާތަފް މައްސަލަ ދުދިމެއްޖެދަމަ އެޓީމެއް ދުވަތަ މައްސަލަ ހުފައެޅި ފަރާ

އެއްހާސް ރުފިޔާ( އިދް ޖޫރިމަދާ ކުރެވޭދެއެވެ. ) ޖޫރިމަދާ ފައިސާ ދެއްކުމުދް ދޫދީ ( 0111/-

 މުބާރާތުގައި ކުރިޔަފް ހުރި މެޗެއް ދުވަތަ މެޗްތަކެއް އެޓީމަކަފް ދުވަތަ އެފަރާތަކަފް ދުކުޅެވޭދެއެވެ. (

 

 އިސްތިހާރު: -11

 

އިވާ ޖާޒީ އާއި އޮފިޝަލުދް ލުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާޒީގެ ފުރަގަހުގައާއި މުބާރާތުގައި ޓީމް ލުމަފް ހަމަޖެހިފަ 11.1

 ކުރިމަތީގައި އަދި ޓީމް ލުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ސޯޓްގެ ފަހަތުގައި އިސްތިހާރު ޖެހުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.

ހްމަދު ޝާހީދް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ޓީމް ލުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާޒީގެ ކަދާތު އަތުކުރީގައި އަލްމަރުޙޫމް އަ 11.1

ޗެލެދްޖްގެ ލޯގޯ އަދި ވާތު އަތުކުރީގައި މުބާރާތުގެ މެއިދް ސްޕޮދްސަރ ލޯގޯ ޖަހަދް ވާދެއެވެ. ) މި 

 މުބާރާތް އިދްތިޒާމްކުރާ ފަރާތުދް ހަވާލުކުރާދެއެވެ. (ދެލޯގޯ 

ދްތެރިދް މުބާރާތް ގައި ބައިވެރިވާ ކުޅު 1311އަލްމަރުޙޫމް އަހްމަދު ޝާހީދް ފުޓްސަލް ޗެލެދްޖް  11.1

ކުޅެދިކޮފްކ ދަގައިފައިވާ ފޮޓޯއެއް ދުވަތަ ވީޑިއޯއެއް އިޖްތިމާއީ ކަދްތައްތައް ކުރިއެރުވުމަފާއި މީގެ ފަހުދް 

ބޭއްވޭ އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީދް ފުޓްސަލް ޗެލެދްޖް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަފް ދުވަތަ އިސްތިހާރުކުރުމަފް 

 ގިދާރސް އަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.ބޭދުދް ކުރުމުގެ ހައްްޤު ކްލަބް ދަ ބި
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 ވަކިވުމާއި މެޗުދުކުޅުދް: މުބާރާތުދް -16

 

 މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަފްފަހު އެއްވެސް ޓީމަކަފް މުބާރާތުދް ވަކިވުމުގެ ފުރުސަތެއް ދޯދްދާދެއެވެ.  16.1

އިދް ޖޫރިމަދާ  ރުފިޔާ 1333/-މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަފްފަހު މުބާރާތުދް ވަކިވެއްޖެދަމަ އެޓީމެއް  16.1

 ކުރެވޭދެއެވެ.

މުބާރާތް ފެފުމަފްފަހު ޓީމެއްކ މެޗްކުޅޭ ދުވަހު ދަދޑަފް ހާޟިރު ދުވެއްޖެދަމަކ ދުވަތަ ދަދޑަފް ހާޟިރުވެ  16.1

މެޗް ދުކުޅެފިދަމަކ ދުވަތަ މެޗްތެރޭގައި މެޗް ފުރިހަމަދުކޮފް ދަދޑުދް ފައިބައިފިދަމަ ދުވަތަ ގަސްތުގައި 

ރުފިޔާ އިދް ޖޫރިމަދާ ކުރެވޭދެއެވެ.  1333/-އެގޮތުދް އަމަލު ކުރާކޮދްމެ ފަހަރަކު  މެޗް ދޫކޮފްލައިފިދަމަ

އަދި ކުރިއަފްއޮތް މެޗް ކުޅެވޭދީ އަދި ކުރިއަފް މެޗެއްދެތް ދަމަ ކުރިއަފް އޮތް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭދީ 

 މިފައިސާ ދެއްކުމުދްދެވެ.

 

 މުތައް:މުބާރާތުގައި ހޮވުމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ މަޤާ -19

 

 މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަދް ޓީމް. 19.1 

 މުބާރާތުގެ ރަދާސްއަޕް ޓީމް. 19.1 

 ފެއަރޕްލޭ ޓީމް. 19.1 

 މުބާރާތުގެ އެއްމެ މޮޅު  ކުޅުދްތެރިޔާ. 19.1 

 ކުޅުދެތެރިދް. 31މުބާރާތުގެ އެދްމެ މޮޅު  19.1 

 އެދްމެގިދަ ލަދޑުޖެހި  ކުޅުދްތެރިޔާ. 19.1 

 އޮފް ދަ މެޗް. ކޮދްމެ މެޗެއްގެ މޭދް 19.1 

 އެދްމެ މޮޅު ކޯޗު. 19.6 

 

 ކޯޗާއި އެހެދިހެދް އޮފިސަލުދް: -13

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުދް ކަދްކުރުމުގެ ތަމްރީދު ލިބިގެދްތިބި ބޭފުޅުދްދަފް އިސްކަދް ދިދުމަކީ  13.1

 ކްލަބް ދަ ބިގިދާރސް އިދް އެދޭ ކަމެކެވެ.

ގައި ހިމަދާފައި ވާ ބޭފުޅުދް ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް ކޯސް ހައްދަވައިގެދް ފަސްޓް އެއިޑުދްގެގޮތުގައި ޓީމް 13.1

 ތިބުމަކީ ކްލަބް ދަބިގިދާރސް އިދް ބާރުއަޅާކަމެކެވެ.

ކޯޗު އަދި މެދޭޖަރު މުބާރާތުގެ ކުޅުދްތެރިދްކ އަދި އެހެދިހެދް އޮފިސަލުދްގެ ޢަމަލުތަކަފާއި އެދެމީހުދްގެ  13.1

 ވެ.ޢަމަލުތަކަފް ޒިދްމާ ވާދްވާދެއެ

މުބާރާތުގެ ކޯޗުކަމާއި މެދޭޖަރ އަދި އެހެދިހެދް އޮފިސަލުދް ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޓީމެއްގެ ކުޅުދްތެރިއަކަފް  13.1

 ވެގެދް ދުވާދެއެވެ.

 31މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އޭދަފުފީ ޓީމްތަކުދް ޓީމްގެ މެދޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަދަދްވާދީ އުމުރުދް  2..5

ދަފުފީ ރައްޔިތެކެވެ. ރިސޯޓްތަކުދް މެދޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ރިސޯޓެއްގައި އަހަރަފް ވުރެ މަތީ އޭ

 އަހަރަފްވުރެ މަތީ މުއަފްޒަފެކެވެ. 31މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުދް 
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 އަހަރު ދުފުރޭ ކުޅުދްތެރިދްދާއި ސްކޫލް ގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލް ކުރަމުދްދާ ދަރިވަރުދް: 16 -11

 

ކުރަމުދްދާ ކުއްޖެއްދަމަކ އެކުއްޖަކު ތަޢުލީމު ޙާސިލް ކުރަމުދްދާ  ސްކޫލެއްގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލު 11.1

ސްކޫލުދްދާއި ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިޔާގެ ފަރާތުދް މުބާރާތް ކުޅުމާއި މެދު އިޢުތިރާޒެއް ދެތްކަމަފް ސައްޙަ 

 ލިޔުމެއް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

އްޖަކު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާދަމަކ އަހަރުދުފުރޭ ކު 16ސްކޫލެއްގައި ތަޢުލީމު ޚާސިލުކުރަމުދްދުދާކ  11.1

އެކުއްޖެއްގެ ޝަރިއީ ބަލަދުވެރިޔާ އިޢުތިރާޒެއް ދެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ. އަދި އުމުރުދް  

 އަހަރު ދުފުރޭކުދިދްދަފް މި މުބާރާތް ތަކުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ޚުއްދަަ އެއް ދުދެވޭދެއެވެ.   11
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މި ޤަވައިދުގައި ދުހުމެދޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެދަމަ އެކަމެއް ދިދްމާދީ މުބާރާތުގެ ހިދްގާ ކޮމިޓީދް މަސްވަރާ  11.1

 ކުރުމަފްފަހުގައެވެ.
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