 18ވަދަ މައިލޯ އިދްޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަދްޝިޕް
 16 – 13އޮގަސްޓް  2015ކ މާލެ ސިޓީ

މުބާރާތުގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު
 18 -1ވަދަ އިދްޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަދްޝިޕް
 18ވަދަ އިދްޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަދްޝިޕް ކުރިޔަފް ދާދީ  2015ވަދަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ  13ދް 16
އަފް މާލެ ސިޓީގައެވެ.
 -2އިދްތިޒާމް ކުރާ ފަރާތް:
 18ވަދަ އިދްޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަދްޝިޕް އިދްތިޒާމް ކުރަދީ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަދް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އާއި މިދިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަދުދްދެވެ.
 -3ޓެކްދިކަލް މަޢުލޫމާތު އަދި މުބާރާތާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުދްތައް ފޮދުވަދް ޖެހޭ ފަރާތް:
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަދް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަސްމީ ބޯޅަގެކ
އަބަދަފްއުފާ މަގުކ
މާލެކ
ފޯދް:

3317011

ފެކްސް:

3317008

މޯބައިލް:

7675308ކ 7775048

އީމެއިލް:

mdv@mf.iaaf.org

ވެބް އެޑްރެސް:
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 -4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުދް
4.1

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭދީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް މަދަރުސާ ތަކަފެވެ.

4.2

ޢުމުރުފާތައް
4.2.1

 11އަހަރުދް ދަފް

މި ޢުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭދީ  2004އަދި 2005ގައި އުފަދްވެފައިވާ ކުދިދްދަފެވެ.
4.2.2

 13އަހަރުދް ދަފް

މިޢުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭދީ  2002އަދި  2003ގައި އުފަދްވެފައިވާ ކުދިދްދަފެވެ.
4.2.3

 15އަހަރުދް ދަފް

މިޢުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭދީ  2000އަދި  2001ގައި އުފަދްވެފައިވާ ކުދިދްދަފެވެ.
4.2.4

 17އަހަރުދް ދަފް

މިޢުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭދީ 1998ކ އަދި 1999ގައި އުފަދްވެފައިވާ ކުދިދްދަފެވެ.
4.2.5

 19އަހަރުދް ދަފް

މިޢުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭދީ  1996އަދި 1996ގެ ފަހުދް އުފަދްވެފައިވާ ކުދިދްދަފެވެ 15( .އަހަރުދް ދަފުގެ
އެއްވެސް ކުއްޖަކަފް މިޢުމުރުފުރާގައި ބައިވެރި ދުވެވޭދެއެވެ).
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 -5އެދްޓްރީ
5.1

މުބާރާތުގެ

ޕްރިލިމިދަރީ

އެދްޓްރީ

އާއި

ފައިދަލް

އެދްޓްރީ

ފޮދުވަދްވާދީ

އެސޯސިއޭޝަދުދް

މިކަމަފް

ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ފޯމްތަކުގައެވެ.
5.2

މުބާރާތުގެ ޕްރިލިމިދަރީ ފޯމް (މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަފް އެދޭ ފޯމް)  30ޖޫދް 2015ވާ އަދްގާރަދުވަހުގެ އޮފީސް
ބަދްދުވުމުގެ ކުރިދް ފޮދުވަދްވާދެއެވެ.

5.3

މުބާރާތުގެ ފައިދަލް އެދްޓްރީ ފޯމް (ޓީމް ލިސްޓް)  30ޖުލައި  2015ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް
ބަދްދުވުމުގެ ކުރިދް ފޮދުވަދްވާދެއެވެ.

5.4

އިދްޑިވިޖުއަލް ކޮދްމެ އިވެދްޓެއްގައި ޓީމަކުދް ބައިވެރި ކުރެވޭދީ ގިދަވެގެދް  3އެތުލީޓުދްދެވެ .އަދި ކޮދްމެ
އެތުލީޓަކަފްވެސް ބައިވެރިވެވޭދީ  3އިދްޑިވިޖުއަލް އިވެދްޓްގައެވެ .ފައިދަލް އެދްޓްރީގައި ރިލޭ ދުވާކަދް ދުވަތަ
ދޫދްކަދް އެގެދް އޮދްދަދްވާދެއެވެ .ފައިދަލް އެދްޓްރީ ފޯމްގައި ރިލޭ ދުވާކަމަފް ދުހިމަދާދަމަކ ޓީމްގައި 4
އެތުލީޓުދް ތިބިކަމުގައި ވިޔަސް އެޓީމަކަފް ރިލޭގައި ބައިވެރިއެއް ދުވެވޭދެއެވެ.

5.5

ލޭޓް އެދްޓްރީ
މުބާރާތުގެ ޕްރިލިމިދަރީ އެދްޓްރީ ފޯމް ފޮދުވަދްޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމަފް ފަހު މުބާރާތުގައި ދެދް ބައިވެރިވެވޭދީ
މުބާރާތުގެ ލޭޓް އެދްޓްރީގެ ގޮތުގައެވެ.

 -6ޓެކްދިކަލް
6.1

މުބާރާތުގެ އިވެދްޓްތައް މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި (އެޓޭޗް މަދްޓް )1

6.2

އެކި އެކި އިވެދްޓްތަކުގައި ބޭދުދް ކުރާ އިމްޕްލިމެދްޓްސްތައް
ޝޮޓް ޕުޓް
 15އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 3.00ކިލޯ

 15އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 4.00ކިލޯ

 17އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 4.00ކިލޯ

 17އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 5.45ކިލޯ

 19އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 4.00ކިލޯ

 19އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 7.26ކިލޯ

ސޮފްޓް ބޯލް/ހާޑް ބޯލް
ޓެދިސް ބޯޅަ  /ކްރިކެޓް ބޯޅަ
ޖެވެލިދް
 15އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 600ގްރާމް

 15އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 600ގްރާމް

 17އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 600ގްރާމް

 17އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 800ގްރާމް

 19އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 600ގްރާމް

 19އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 800ގްރާމް
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ޑިސްކަސް
 15އަހަރުދް ދަފް އަދްހެދް

6.3

6.4

 1ކިލޯ

 15އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 1ކިލޯ

 17އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 1ކިލޯ

 17އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 1.5ކިލޯ

 19އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 1ކިލޯ

 19އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 2ކިލޯ

ހައިޖަމްޕް ފަފްޓާ އުސްމިދް
 15އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 1.0މީޓަރ

 15އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 1.2މީޓަރ

 17އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 1.0މީޓަރ

 17އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 1.2މީޓަރ

 19އަހަރުދް ދަފް

އަދްހެދް

 1.1މީޓަރ

 19އަހަރުދް ދަފް

ފިރިހެދް

 1.3މީޓަރ

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު
އިދްޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަޝިޕް ހިދގަމުދްދާދީ ބައިދަލް އަޤުވާމީ އެތުލެޓިކްސް ޖަމްޢިއްޔާ (އައި އޭ
އޭ އެފް)ގެ ކޮމްޕެޓިޝަދްސް ރޫލް  2015މައިގަދޑު ގަވާއިދެއްގެގޮތުގައި ބަލައިގެދްދެވެ .ރާއްޖެ އިދް ލިބެދްހުރި
ވަޞީލަތްތަކާއިކ މާޙައުލަފް ފެތޭގޮތަފް މި ގަވާއިދުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަފް ބަދަލު ގެދެވޭދެއެވެ .މި ގެދެވޭ
ބަދަލުތަކުގެ ތަފްޞީލް މެދޭޖަރސް މީޓިދްގ ގައި ކިޔައި ދެވޭދެއެވެ.
ދޯޓް :އައި އޭ އޭ އެފް ކޮމްޕެޓިޝަދްސް ރޫލް މިދަދްދަވާ އިދްޓަރދެޓް ލިދްކުދް ލިބިވަޑައިގަދްދަވާދެއެވެ.
http://www.iaaf.org/mm/Document/AboutIAAF/Publications/05/47/80/20091027085725_httppostedfil
e_CompRules‐BAT_17164.pdf

 6.5މުބާރާތުގެ އިވެދްޓްތައް ކުރިޔަފް ގެދްދިޔުދް
6.5.1

މުބާރަތުގައި ހިމެދިފައިވާ އިވެދްޓްތައް ކުރިޔަފް ގެދްދެވޭދީކ މުބާރާތުގައި ހިމެދޭ އިވެދްޓެއްގައި

މަދުވެގެދް  3ޓީމްގެ އެތުލީޓުދް ވާދަކުރުމަފް ފައިދަލް އެދްޓްރީ ފޮދުވާފައިވާދަމައެވެ.
6.5.2

މުބާރާތުގެ ފައިދަލް އެދްޓްރީ އަފް ބަލައިކ މުބާރާތުގެ ފައިދަލް ޝެޑިއުލްގައި އިވެދްޓް ހިމެދުފަފްފަހު

އެއިވެދްޓަކަފް މާރޝަލިދް ޕޮއިދްޓަފް  2އެތުލީޓުދްދަފްވުރެ ގިދައިދް ޙާޒިރުވެއްޖެދަމަ އެއިވެދްޓެއް ކުރިޔަފް
ގެދްދެވޭދެއެވެ .އަދި  1އެތުލީޓް ޙާޒިރުވެއްޖެދަމަ އެއިވެދްޓް ކުރިޔަފް ދުގެދްގޮސްކ ހާޒިރުވި އެތުލީޓަކީ
އެއިވެދްޓްގެ  1ވަދަ ކަމުގައި ދިދްމައިކ މެޑަލް އާއި ޕޮއިދްޓް އެޓީމަކަފް ލިބޭދެއެވެ.
6.6

މަރޝަލިދް އަފް އެތުލީޓުދް ފޮދުވުދް
6.6.1

ކޮދްމެ އިވެދްޓެއް ފެފުމުގެ  10މިދިޓްކުރިދް އެއިވެދްޓެއްގައި ވާދަކުރާ އެތުލީޓުދް މަރޝަލިދް

ޕޮއިދްޓަފް ހާޒިރުވާދް ވާދެއެވެ.
6.6.2

މަރޝަލިދް ޕޮއިދްޓުދް އިވެދްޓް ކުރިޔަފްދާ ސަރަހައްދަފް (ސްޓާޓީދް ޕޮއިދްޓަފް) އެތުލީޓުދް

ފޮދުވުމަފްފަހުކ އިވެދްޓް ދުފެފުދުކަމުގައި ވިޔަސްކ އިތުރު އެތުލީޓަކަފް އެއިވެދްޓަކުދް ފުރުޞަތެއް ދުލިބޭދެއެވެ.
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6.7

ޓްރެކް އިވެދްޓްތައް ސްޓާޓް ކުރާދެގޮތް
ހުރިހާ ރިލޭ އިވެދްޓްތަކާއިކ 400މ އަދި 400މ އަފް ވުރެ ދަފް ހުރިހާ އިވެދްޓެއްވެސް ފަފާދީކ ސްޓާޓިދް
ބްލޮކް ދުވަތަ ކްރޯޗް ސްޓާޓިދްގައެވެ.
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މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަދަތަކާއި އިދާމް

7.1

މުބާރާތުގައި ހޮވާ ކޮދްމެ ވަދައެއްވެސް ހޮވާދީ އަދްހެދް އަދި ފިރިހެދް ޖިދްސް ވަކިދްދެވެ.

7.2

ހޮވާ ވަދަތައް

7.3

*

މުބާރާތުގައި ކޮދްމެ އިވެދްޓަކުދް  1ވަދަ  2ވަދަ  3ވަދަ.

މެޑަލްކ ސެޓްފިކެޓް

*

މުބަރާތުގެ ކޮދްމެ ޢުމުފުރުރާއަކުދް ޗެމްޕިއަދްޓީމް.

ޓްރޮފީކ ސެޓްފިކެޓް

*

މުބާރާތުގެ ކޮދްމެ ޢުމުރުފުރާއަކުދް އެދްމެ މޮޅު އެތުލީޓް.

ޓްރޮފީކ ސެޓްފިކެޓް

ވަދަތައް ހޮވާ މިދްގަދޑު
މޮޅު އެތުލީޓުދް ހޮވުމުގައި ބަލާދީ އެ އެތުލީޓަކު އިދްޑިވިޖުއަލް އިވެދްޓްތަކުގައި ވާދަކޮފް ހޯދާފައިވާ

*

ރަދްމެޑަލްގެ ޢަދަދަފެވެ 2 .އެތުލީޓުދް ދުވަތަ އެއައްވުރެ ގިދަޢަދަދެއްގެ އެތުލީޓުދް އެއްވަރު ވެއްޖެދަމަ
ދެދްބަލާދީ

އެ

އެތުލީޓަކު

އިދްޑިވިޖުއަލް

އިވެދްޓްތަކުގައި

ވާދަކޮފް

ހޯދާފައިވާ

ރިހިމެޑަލްގެ

ޢަދަދަފެވެ.

މިގޮތުދްވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެދަމަ ދެދްބަލާދީ އެ އެތުލީޓަކު އިދްޑިވިޖުއަލް އިވެދްޓްތަކުގައި ވާދަކޮފް ހޯދާފައިވާ
ލޯމެޑަލްގެ ޢަދަދަފެވެ .މިގޮތުދްވެސް އެއްވަރުވެއްޖެދަމަ ދެދްބަލާދީ އެތުލީޓުދް ހަދާފައިވާ ޤައުމީ ރިކޯޑްތަކަފެވެ .މި
ގޮތުދްވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެދަމަ ދެދްބަލާދީ އެއެތުލީޓެއްގެ ޕަރފޮމެދްސަފެވެ.
*

ޗެމްޕިއަދް ޓީމްހޮވުމަފް ޓީމްތަކަފް ޕޮއިދްޓް ދެވޭދީ އިދްޑިވިޖުއަލް ރަދްމެޑަލް އަކަފް  5ޕޮއިދްޓްކ

ރިހިމެޑަލް އަކަފް  3ޕޮއިދްޓް އަދި ލޯ މެޑަލްއަކަފް  1ޕޮއިދްޓެވެ .އަދި ރިލޭ ރަދްމެޑަލް އަކަފް  10ޕޮއިދްޓްކ
ރިހިމެޑަލް އަކަފް  6ޕޮއިދްޓް އަދި ލޯ މެޑަލްއަކަފް  2ޕޮއިދްޓެވެ.
 - 8ހެދުދް
8.1

ކޮދްމެ

އެތުލީޓަކުވެސް

މުބާރާތުގައި

ވާދަކުރަދްވާދީ

އެޓީމަކުދް

ކަދޑައަޅާ

ކުޅިވަރުކުޅުމަފް

އެކަފީގެދްވާ

ހެދުމެއްގައެވެ.
8.2

ކުޅުދްތެރިދްގެ ހެދުމުގައި ޓީމްތަކުދް ސްޕޮދްސަރ އިޝްތިހާރު ކުރެވޭދީ އެކަމަފްޓަކައި ކަދޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާ
އެއްގޮތަފެވެ( .ޤަވާޢިދު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި)

8.3

ހުރިހާ އެތުލީޓުދްވެސް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާއިރުކ ކުޅިވަރު ކުޅުމަފް އެކަފީގެދްވާ ފައިވާދެއް ބޭދުދްކުރުމަފް
ޓީމްތަކުދް ބާރުއަޅަދްވާދެއެވެ.

8.4

މުބާރާތުގެ ވިކްޓްރީ ސަރަމަދީއަފް އެތުލީޓުދް އަދްދަދްވާދީކ ޓީމުދް ހުއްދަކުރާ ސްޕޯޓްސް ޔުދީފޯމްގައެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ޓެދިސްފައިވާދް ހިމެދެދްވާދެއެވެ.

 - 9މެދޭޖަރސް މީޓިދް
9.1

މުބާރާތުގެ މެދޭޖަރސް މީޓިދް  09އޮގަސްޓް  2015ވަދަ ދުވަހު 11.00ގައި އޮދްދާދެއެވެ .މީޓިދް ބާއްވާދެ
ތަދް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ޓީމްތަކަފް އެދްގޭދެއެވެ .މީޓީދްގައި ޓީމަކުދް ގިދަ ވެގެދް ބައިވެރިކުރެވޭދީ 2
މެމްބަރުދްދެވެ.
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ޑޯޕިދް ކޮދްޓްރޯލް

10.1

ޑޯޕިދް ޓެސްޓް ކުރުމަފް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އަދި މި އެސޯސިއޭޝަދުދް ބޭދުދްވެއްޖެ ކޮދްމެ
ހިދދެއްގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮދްމެ އެތުލީޓަކުވެސްކ މިކަމަފް އެއްބާރުލުދް ދޭދްވާދެއެވެ.

10.2

ޑޯޕިދް ޓެސްޓުދް ފެއިލްވެއްޖެދަމަ އެ އެތުލީޓަކާދޭތެރޭކ ޤަވާޢިދުދް ފިޔަވަޅު އެޅޭދެއެވެ.

 - 11މުބާރާތުދް ވަކިވުދް
11.1

މުބާރާތުގެ ޕްރިލިމިދަރީ އެދްޓްރީ ފޯމް ފޮދުވުމަފްފަހު މަޤުބޫލު ޢުޒުރަކާއެކު މުބާރާތުދް ވަކިވެވިދާދެއެވެ .މި ގޮތުދް
މުބާރާތުދް ވަކިވާދަމަ ފައިދަލް އެދްޓްރީ ފޮދުވުމުގެ މުއްދަތުގެ ކުރިދް އެކަދް ލިޔުމަކުދް އެސޯސިއެޝަދަފް
އަދްގަދްވާދެއެވެ.

11.2

މުބާރާތުގެ ފައިދަލް އެދްޓްރީ ފޯމް ފޮދުވުމަފްފަހު މުބާރާތުދް ވަކިވެއްޖެދަމަކ މުބާރާތުދް ވަކިވާ ޓީމަފް
އެސޯސިއޭޝަދްގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި އެސޯސިއޭޝަދުދް ކަދޑައަޅާ މުއްދަތަކަފް ބައިވެރިދުކުރެވޭދެއެވެ.
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