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ޤވާއިދު 2022
ތގެ ަ
ބރާ ު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޕާރކް ވޮލީބޯޅަ މު ާ
 .1ތައާރަފް
ނ
ހރުގެ ރަމަޟާން މަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އިޙްތިފާލުކުރަ ް
ނ އަ ަ
ނގެ ފަރާތިން  1443ވަ ަ
މިއީ ،މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު ް
ތ
ސލް ޕާރކް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާ ް
ތކަމިގައިވާ ،މާލެ ސިޓީކައުން ި
ގަސްތުކޮށް ،އިންތިޒާމުކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭން އެއް ޙަރަކާ ް
ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރާ ޤަވާއިދެވެ .މީގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް
އޅާފައިވާ ކޮމިޓީ އިންނެވެ.
ލން މުބާރަތް ހިންގުމަށް ކަނޑަ ަ
ނިންމާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސި ު
ތ
 .2މުބާރާ ް
ތ ކުރިއަށް
މޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސްގައި ރަޖީސްޓްރީ ވެފައިވާ ކުލަބް/ޖަމިއްޔާ ތަކަށެވެ .މުބާރާ ް
މިމުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ކޮ ި
ދާނީ  07އޭޕްރިލް  2022އިން  21އޭޕްރިލް  2022ގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ދޮންގަނޑު ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓްގައެވެ.
އ
 .3މުބާރާތުގެ ޑިވިޜަންތަ ް
މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭނީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޜަން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.
 .4މެޗްތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
މބާރާތުގެ މެޗްތައް ރޭވުމަށްފަހު
މލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތާވަލަކާއި އެއްގޮތަށެވެު .
މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނީ ާ
ރޭވުނުގޮތުގެ ތާވަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ .އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުން
ނނާނެއެވެ.
ލިބެން ހު ް
 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ޓީމްތައް.
މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ،ކޮމިޝަނާރ އޮފް ސްޕޯރޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ ކުލަބުތަކާއި ޖަމްއިއްޔާ ތަކަށެވެ.
ޓީމް
ޕާރކް ވޮލީބޯޅަ

ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ މަދުވެގެން ( 4ހަތަރެއް) ކުޅުންތެރިން ،ގިނަ ވެގެން ( 5ފަހެއް) ކުޅުންތެރިން އަދި 01

ށ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ .ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ޓީމް
ގތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މީހިކަ ް
ގ ޮ
އޮފިޝަލް އެވެ .އޮފިޝަލް ެ
ތަމްސީލް ކުރާނީ އޮފިޝަލް އެވެ.

ނ
ސޓްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރި ް
 .6ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުމާއި ،ލި ް
ނ
ވނީ ވޮލީބޯޅަ ޤަވާއިދު ހުއްދަ ކުރާ ޖާރޒީއެކެވެ .ޖަރޒީ ނަންބަރު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ީ
ހ .ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރަން ާ
ނަންބަރު  1އިން  5ށެވެ.
މ
ނންވާނަމަ ( 1އެކެއް) ކުޅުންތެރިއަކު ޓީ ް
ރއަކު ހިމަނަން ބޭނު ު
ގ ކުޅުންތެ ި
އ ސީނައަރ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމް ެ
ށ .ޓީމް ލިސްޓްގަ ި
ލިސްޓްގައި ހިމެނިދާނެއެވެ .ސިނިއަރ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ  01ޖަނަވަރީ  2021އިން 31
ވ
ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ތެރޭގައި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ލިބިފައި ާ
ޓ މިޤަވައިދާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ކުޅުންތެރިންނެވެ .އަދި މިލިސް ް
ނމެ ފަހު ތާރީޙް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާން ކުރާނެއެވެ .ޓީމްލިސްޓް ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް
ނ .ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ އެ ް
އޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ޓީމެއްގެ
ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ .ޓީމް ލިސްޓް ހުށަ ެ
ލިސްޓަކަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ބންދެއްގައިވާ އެއްވެސް މީހަކު
ތން ަ
ދގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮ ު
ވގެން ޝަރުޢީ ހުކުމެއްގެ ބަން ު
ރ .ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޙިލާފު ެ
ޓީމްލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .މިއާ ޙިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްގެން އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
8

ކުޅޭތަނަށް ޙާޟިރުވުން
އފިޝަލް މޭޒަށް ރިޕޯޓު ކުރަން
ހ .ކުޅޭ ދެޓީމް އެމެޗެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  30މިނެޓް ކުރިން މުބާރާތުގެ ޮ
ނނަ
ޖެހޭނެއެވެ .އޮފިޝަލް މޭޒަކީ މުބާރަތުގެ މެޗޮތައް ކުޅެވޭ ސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް ޙާއްސަ ކުރެވިގެން ބެހެއްޓިފައި ހު ް
އޮފިޝަލުންގެ މޭޒެވެ.
ފޝަލް ވޯމްއަޕް އަދި އޮފިޝަލް
ޗފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ  7މިނެޓްކުރިން އެމެޗެއްގެ އޮ ި
ށ .މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލްގައި މެ ް
ޓޮސް ކުރެވޭނެއެވެ .އޮފިޝަލް ޓޮސްގައި ޓިމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ.
އ ހަމަނުވާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އިތުރު 5
ނ .އޮފިޝަލް ޓޮސް އަށް ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ،އެޓީމެ ް
މިނެޓް ދިނުމަށް ފަހުވެސް ހަމަ ނުވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް އެމެޗުން ބަލިވީކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ .އަދި އިނދިކޮޅު ކުޅުންތެރިން
ށ
އ )0-21 ، 0-21ލިބޭނެއެވެ .މިހާލަތަށް އެމެޗުގެ ދެޓީމަ ް
ހަމަވާ ޓީމަށް އެމެޗް ސީދާ  2ސެޓުން (ކޮންމެ ސެޓެއްގަ ި
ޓމުވެސް ބަލިވީކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެމެޗުން ދެ ީ

9

ޕޮއިންޓު އުސޫލަށް ކުޅޭ މެޗްތަކުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތާއި އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ހަމަޖައްސާނެގޮތް

ކޅެން ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ 0
ހ .މެޗަކުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ ލިބޭނީ  03ޕޮއިންޓެވެ .ދެރަވެއްޖެނަމަ ލިބޭނީ  0ޕޮއިންޓެވެު .
ޕޮއިންޓެވެ.
ށ 02 .ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމްތަކެއް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްގެނަމަ މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ އެއްވަރުވި
 02ޓީމް ނުވަތަ އެއްވަރުވި ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެފައިވާ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ނ
ގތު ް
ގ މެދުގައި ކުޅެވިފައިވާ މެޗްތަކުގެ ފައިދާ ސެޓަށެވެ .މި ޮ
ނ އެއްވަރުވި ޓީމްތަކު ެ
ތމަ ބާލާ ީ
ށ ބަލާއިރު ފުރަ ަ
ނ .ނަތީޖާއަ ް
އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެން ބަލާނީ އެއްވަރުވި ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެފައިވާ ސެޓްތަކުގެ ފައިދާ ސްކޯއަށެވެ .މިގޮތުންވެސް
އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ،މޮޅުވާ ޓީމެއް ހޮވާނީ ގުރުއަތުންނެވެ.

މތަކެއް އެއްވަރުވާނަމަ ފައިދާ
ށފަހު ޓީ ް
މށްވުރެ ގިނަޓީމް އެއްވަރުވެގެން ފައިދާ ސެޓަށް ބެލުމަ ް
ރ .ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން  02ޓީ ަ
ށ އެކަންޏެވެ.
ކގެ ސެޓްތަތަކަ ް
ތކުގެ މެދުގައި ކުޅެފައިވާ މެޗުތަ ު
ސްކޯއަށް ބަލާއިރު ބަލާނީ ފައިދާސެޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވި ޓީމް ަ
ނއެވެ.
ނބެލެވޭ ެ
އެހެންޓީމްތަކާ މެޗެއް ނުވަތަ މެޗްތަކެއް ކުޅެފައި ހުރިނަމަވެސް އެނަތީޖާއަށް މިހާލަތުގައި ު
ތކެއް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ،މޮޅުވާ ޓީމެއް
ބ .ދެ ގްރޫޕަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަގްރޫޕްތަކުން ޓީމް ަ
ގރޫޕުގައި ކުޅެފައިވާ ހުރިހާ މެޗެއްގެ ނަތީޖާއަށެވެ.
ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އެޓީމެއްގެ ނުވަތަ ޓީމްތަކެއް އެޓީމެއްގެ ް
 10މެޗް ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލުއައުން
މ
ހ .މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މެޗެއް ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަ ަ
ތށް އެމެޗެއް ކުޅޭނީއެވެ.
އެބަދަލެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެންގުމުން އެބަދަލަކާ އެއްގޮ ަ
ނ
 11ރެފްރީންނާއި ލައިންސްމަނު ް
ވނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ.
ހ .މުބާރާތުގެ ރެފްރީކަމާއި އޮފިޝަނުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ާ
އިތުރު މައްސަލަ
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ނމާނީ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީއާއި ،ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު
މއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނި ް
ށ .މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަ ެ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.
އ
 13މުބާރާތުގައި ހޮވޭ ވަނަތަ ް
ކޮންމެ ޑިވިޜަން އަކުން


 1ވަނަ ،ޓީމް 45000/-ރ ،ޓްރޮފީ އާއި ސެޓްފިކެޓް



ޓ
 2ވަނަ ،ޓީމް 25000/-ރ ،ސެޓްފިކެ ް



ޓ
 3ވަނަ ،ޓީމް 15000/-ރ ،ސެޓްފިކެ ް



ޓ
 4ވަނަ ،ޓީމް 10000/-ރ ،ސެޓްފިކެ ް



ޓ
 5ވަނަ ،ޓީމް 5000/-ރ ،ސެޓްފިކެ ް

*******************************
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