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ނޑެއްދޫގެ ފުޓްބޯޅަޓީމްތައް .ގދ. ނ   ކުރިއެރުވައި އެޓީމްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ތަރައްޤީކޮށް ހޯ

  .އެހީތެރިވެދިނުން

  .ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުންމުބާރާތެއްގައި ކުޅުމުގެ  ކުޅެންބޭނުންވެފައިވާ ކުޅުންތެރިންނަށްމުބާރާތެއްގައި . ރ

ނޑެއްދޫ އަކީ ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމްވެފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން .ގދ. ބ   .ހޯ

  

  :މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ހިންގުން  - 03

 ރާވައި ހިންގާނީ ހިޑްސް ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިމުބާރާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް . ހ  

  .މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ކޮމެޓީންނެވެ

  :މުބާރާތް އިންތިޒާމުގައި އެކުލެވޭ ފަރާތްތައް  - 04

  މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒާރ. ހ  

ނޑެއްދޫ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ       .އެވެ) ހިޑްސް(މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒާރ އަކީ ހޯ

  މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީ . ށ  

މިމުބާރާތުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާވައި ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ އެންމެ     

އެގޮތުން އިދާރީގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެންގޮތުން ކުރަންޖެހޭ . ެމޓީއެވެއިސްފަރާތަކީ މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮ

ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތީންނެވެ މިމުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަންގަންޖޭެހ  .ކަންތައްތައް ކުރާނީ މިކޮޓީއިން ކަ

 .މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލާނީ ހިޑްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީންނެވެ . މެޓީންނެވެއެންގުމެއްވާނަމަ އެފަރާތަކަށް އެކަމެއް އަންގާނީ މިކޮ

މިމުބާރާތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް އަދި ކަމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ މުބާރާތުގެ 

ނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒާރ އެވެމިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި   .އިންތިޒާމް ކޮމެޓީއަށެވެ   .ޒިންމާތައް ކަ

  

  މުބަރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ . ނ  

މިކޮމެޓީ އަކީ މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަްއ     

މިކޮމެޓީ އިން ނިންމާ  .މުންތައް ނިންމާ އެންމެ އިސްފަރާތެވެވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ނިންބަލައި ދިރާސާކޮށް އެކަންކަމަށް މިޤަ

އެންމެހައި ނިންމުންތައް އެނިންމެވުމެއް ރައްދުވާފަރާތަށް އެންގެވުމަށް އެނިންމުމެއް މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީއަށް 
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 މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ކޮމެޓީ 
) މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން(  

މިކޮމެޓީއަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ   .މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލާނީ ހިޑްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީންނެވެ .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒާރ އެވެ. މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީއިންނެވެ   . މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަ

    

  މުބާރާތުގެ އެޕީލް ކޮމެޓީ . ރ

ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ކޮމެޓީން  އިންތިޒާމް އެޕީލް ކޮމެޓީ އަކީ މުބާރާތުގެ     

ތެރެއިން އެއްމަސަލައެއް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެމައްސަލައެއް ޑިސިޕްލިަނރީ ކޮމެޓީ އިން 

ދި އެމައްސަލައެއްގެ އެންމެ ފުަހ ނިންމާފައިވާގޮތާއިެމދު އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެމައްސަލެއްގެ އެންމެފަހު ނިންމުމަށް ހުށަހަޅައި އަ 

. ލިނަރީ ކޮމެޓީއަށެވެމިކޮމެޓީ އިން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މުބާރާތުގެ ޑިސިޕް .ނިންމުން ނިންމާ ފަރާތެވެ

ނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގެ  މިކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް  .މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލާނީ ހިޑްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީންނެވެ ކަ

  . އޯގަނައިޒާރ އެވެ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން  - 05

ފަުހ އްވުމަށްބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެމިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ޓީމުތަކުން މުބާރާތުގައި . ހ  

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ހިޑްސް ހިޑްސް   . އޮފީހަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ އިން ކަ

   .ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ 500/- މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ޓީމުތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް . ށ

 މައްލަ ހުށަހެޅުން 

 ނިންމުގޮތް  ނިންމުގޮތް 

 ިނމުނުގޮާތއިމެދު ިހންހަަމނުޖެހުން 

 ނިންމުގޮތް 

 މައްލަ ހުށަހެޅުން 

 ިނމުނުގޮާތއިމެދު ިހންހަަމނުޖެހުން 

އަމިއްލަ /ޓިމްތައް
މައްސަލަ (ފަރުދުން

)ހުށަހަޅާފަރާތް  

މަްއސަލަ (ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީ 
)ނިންމާަފރާޓް   

)ަފުހގެ ނިްނމުން(އެޕީްލ ކޮމެޓީ  
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ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ހިްޑސް އަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމްތަކުން ދައްކާ ފައިސާ، މިމުބާރާތް . ނ  

  .ދައްކަންވާނެއެވެ

  :ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކާއިބެހޭ  - 06

  

ނޑެއްދޫމިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮ. ހ   ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  ގައި) އެފް އޭ އެޗް(ފް ހޯ

  .ފުޓްބޯޅަ ޓީމްތަކަށެވެ

ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމުގެ ) ބާރަ (12ޖުމްލަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ޓީމް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭނީ . ށ  

  .އޮފިޝަލުންނެވެ )ތިނެއް (03މެނޭޖަރ، ކޯޗް އަދި އިތުރު 

ރޒީ ބައެއް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ީޓމެއްގައިވެސް އެ. ނ   ޓީމެއް މިމުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޚާއްސަ ޖާ

ރޒީ ތަކުގައި ހުންނަންވާނީ އެޖާރޒީއެއް ބޭނުންކުރާެނ ކުޅުންތެރިޔަކު މިމުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އަދި . އޮންނަން ވާނެއެވެ ޖާ

ރޒީގެ ފުރަގަހުގައި ޖަހާފައެވެ އަިދ އެޓީމެއް މިމުބާރާތުގައި ބޭނުން . ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު ސާފުކޮށް ފެންނާނެހެން ޖާ

ރޒީ މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާކޮ ރޒީ ތަކުެގ  .މެޓީން ފާސްކުރަންވާނެއެވެކުރާނެ ޖާ އެގޮތުން ޓީމުތަކުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޖާ

ރޒީއެއް ފާސްކުރުމަށް ުހށަހަޅައިފަ ތެރޭގައި ދެޓީމަކުން ފާސްކޮށްދެވޭނީ ފުރަތަ  އި ވާނަމަ އޭގެތެރެއިން އެއްވައްތަރެއްގެ ޖާ

ރޒީއެވެ ފާސްކުރުމަށް   .ހުށަހަޅާ ޓީމެއްގެ ޖާ

ރޒީއެއް އެހެން ޓީމަކަށް ބޭނުމުބާރާތުގަ މި. ރ     .ނުކުރެވޭނެއެވެ މެއްއި އެއްޓީމެއް ބޭނުންކުރާ ޖާ

ރޒީ ނަންބަރު ނޫން އެހެން ނަންބަރެއްގައި އެއްވެސް . ބ   ޓީމްތަކުން ޮފނުވާ ޓީމް ލިސްޓުގައިވާ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޖާ

  .ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ

   .ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެއެއްކުޅުންތެރިއެއް ދެޓީމުގައި . ޅ  

މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީން އަންގާ އެންގުންތަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުިރާހ މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން . ކ  

މެދު  އެގޮތުން މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ތަބާނުވާ ޓީމުތަކާއި .ޓިމުތަކުންވެސް ތަބާވާން ވާނެއެވެ

  .އެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު އެކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޅުފިޔަވަ

އެޓީމެއްގެ ރަސްމީ ރަސްމިއްޔާތަށް  ފެށުމެުގ ރަސްމިއްޔާތަށާއި، ނިންމުމުގެ މުބާރާތް  ވެސްހުރިހާ ޓީމުތަކުން. އ  

ރޒީގައި    .ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެޖާ
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  : ކުޅުންތެރިންނާއިބެހޭ  - 07

ންތެރިންނާއި މެނޭޖަރ، ކޯޗް އަދި ކުޅު) ބާރަ(12ޓީމެއްގައި ހިމެނޭ އެމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް . ހ  

މުބާރާތުގަިއ ބޭފުޅުންގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް  )ތިނެއް (03އޮފިޝަލުން ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ 

   .ހިޑްސް އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއިއެކު

ކުޅުންތެރިންގެ ) ރަބާ(12 އެޓީމެއްގެ ޓީމު ލިސްޓްގެ ،ކޯޗް ކުޅޭނަމަ  މުބާރާތުގައި ބައިެވރިވާ އެއްވެސް ޓީމެއްގެ . ށ  

  . ވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ކޯޗުގެ ނަން

އެޓީމެއްގެ ޓީމް ލިސްޓުގައި ކުޅުންތެރިން  )ދޭއް (02 ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ރަށުން ބޭރު ުމބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ . ށ  

   .އަދި މިދެކުޅުންތެރިންނަށްވެސް އެއްފަރާ ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ. ހިމެނިދާނެއެވެ

ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެމީހެއްގެ މައްޗައް ކުށްސާބިތުވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެ، . ނ  

ނޑައަޅައި ފަދަ މީހަކު އެޓީމުގައި މި. ނުކުޅެވޭނެއެވެއެހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހަކަށް މިމުބާރާތުގައި  ކަ

އަދި މިފަދަ ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅެފިަކން މުބާރާތުގެ ހިންާގ . ޒިންމާއެކެވެ ގެމެނޭޖަރ ޓްރީވެފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ އެޓީމެއްގެރަޖިސް

-ދީ އެޓީމެއް  ގޯލު  )ދޭއް(02ޕޮއިންޓާއި  )ތިނެއް(03އެމެޗުގައިކުޅޭ އަނެއްޓީމަށް ކޮމެޓީއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

އަދި އެޓީމެްއ  .ރުފިޔާއާއި ދެމެދު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ )ފައްސަތޭކަ(500/-ރުފިޔާއާއި  )ތިންސަތޭކަ(300/

  . ގެންވެއެވެލިބި މުބާރާތުން ވަކި ކުރުމުގެ ބާރު މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކޮމެޓީއަށްމުޅި

ނޑެއްދޫގެ ރަށްވެއް. ގދ .ރ    ރަށުންބޭރު މީހުން ރަށުން ބޭރު ކުޅުންތެރިއެއްގެ  ކައިވެންޏެއްކޮށްގެން އުޅޭ ސަކާއިހޯ

ނޑެއްދޫގެ ރަށްވެއްސަކާއި ކައިވެންޏެއްކޮށްގެން އުޅޭ ރަށުންބޭރު މީހެއްނަމަ . އެގޮތުން ގދ .ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ ހޯ

ނޑެއްދޫގެ ރަށްވެއްސަކާއި ކައިވެންޏެއްކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް . އެމީހަކީ ގދ ނުވަތަ  ހޯ

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް 

        

  :ކުޅޭ ޓީމްލިސްޓާއި ބަދަލުކުޅުންތެރިން  - 08

ކުޅުންތެރިންނާއި  )ފަހެއް(05ކުޅުންތެރިންނާއި ބަދަލު ) ހަތެއް (07ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ކުޅެން ހަމަޖައްސާފައިވާ . ހ  

ރޒީ ނަންބަރު އެ މެނޭޖަރ ސޮއިކޮށް މެޗު ފެށުމުގެ  ގޭގޮތަށް ޓީމުގެނއޮފިޝަލުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ކުޅުންތެރިންގެ ޖާ

  .މިނިޓްކުރިން ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ )ވިހި(20

  .ކުޅުންތެރިންނެވެ )ތިނެއް(03މުބާރާތުގެ މެޗެްއގައި ގިނަވެގެން ބަދަލުކުރެވޭނީ . ށ  
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  .މެޗެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭ ކުޅުންތެރިއަކަށް އަލުން އެމެޗެއް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. ނ  

   .ންޗުގައި ތިބެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނެވެބެ. ރ  

  

  :ޓީމުގެ ޖާރޒީއާއި ކުލަ  - 09

  

ރޒީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ހ     .މިމުބާރާތުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގެވެސް ވަކި ޖާ

ރޒީއާއި، ސޯޓުގެ ކުލަ ޓީމް ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ . ށ     .ކުޅޭ ޖާ

ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ކެޕްޓަންގެ މަޤާމުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުންނަންވާނީ ކެޕްޓަން . ނ  

 .އާރމް ބޭންޑް އަޅައިގެންނެވެ

  

ނޑަށް ޙާޟިރުވުން  - 10   :ދަ

ހަމަޖެހިފައިވާ ަދނޑަށް ޓް ކުރިން ކުޅޭ ދެޓީމް މެޗުކުޅުމަށް މިނެ ) ތިރީސް(30މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ . ހ  

  .ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ

ކުޅުންތެރިނާއި ) ހަތެއް(07އެދުވަހެއްގެ މެޗުކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ކުޅެން ފަށާއިރު، ޓީމުގައި ފުރަތަމަ . ށ  

  .މެނޭޖަރ ނުވަތަ ކޯޗް ނުވަތަ އޮފިޝަލަކު ހުންނަންވާނެއެވެ

 ނާއި މެނޭޖަރ ނުވަތަ ކޯޗް ނުވަތަ ޓީމުގެ އޮފިޝަލެއްންތެރިންކުޅު )ހަތެއް(07މެޗު ފަށްަނވާއިރަށް ޓީމުގެ . ނ  

ނޑަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ޙާޟިރުނުވި ޓީމު އެމެޗުން ބަލިވީ ކަމަށްބަލާ،  ) ދޭއް(02ޕޮއިންޓާއި ) ތިނެއް (03އަނެއީްޓމަށް ދަ

އަދި މިގޮތަށް ޖޫރިމަނާ  .އެވެރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ  )އެއްސަތޭކަ(100/- އަދި ޙާޟިރުނުވި ޓީމް . ގޯލް ލިބޭނެއެވެ

މިނެޓުގެ ކުރިން ) ސާޅީސްފަހެއް(45ޖެހިގެން އޮންނަ މެޗުކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެމެޗެއް ފެށުމުގެ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެޓީމަކަށް 

އިތުރުމެޗެއް ކުޅެްނ މިގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ޓީމުތަކަށް މިމުބާރާތުގައި . ޑްސް އަށް ެދއްކުމުންނެވެއެޖޫރިމަނާ އަށްވާ ފައިސާ ހި

ރުފިާޔ ) ފަންސާސް(50/- ކުޅެވޭނީ އެޖޫރިމަނާގެ ިއތުރަށް  އްގައިމުބާރާތެ އެއްވެސް  ބާއްވާއިން ހިޑްސް  ނަމަ އެޓީމަކަށްނެތް

ދުވަސްކުރިން ހިޑްސް އަށް ) ހަތެއް(7ރުފިޔާ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ) އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(150/-އާއިއެކު ޖުމްލަ 

  .އެވެދެއްކުމަށްފަހުގަ
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  :މެޗުކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  - 11

  

  .މިނިޓުގެ ދެހާފެވެ )ތިރީސް (30މިމުބާރާތުގެ ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ކުޅެވޭނީ . ހ  

ވޭނީ ސިލްވަރ މިނިޓުގެ ދެހާފް ނިމޭއިރު ދެޓީމް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ދެން ކުޅެ )ތިރީސް(30ފައިނަލް މެޗުގެ . ށ  

ނޑައަޅާނީމިގޮތުންވެސް ދެޓީމް އެއްވަ . މިނިޓުގެ ދެހާފެވެ) ދިހައެއް(10އެއީ . ގޯލަށެވެ ޕެނަލްޓީ  ރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާ ޓީމް ކަ

  .ޖަހައިގެންނެވެ

  .ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް އަންގާނެއެވެ މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާފަރާތުން މުބާރާތުގެ ކޮންމެ މެޗެއްވެސް ފަށާގަޑި . ނ  

 

  :ވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތާއި، އެއްވަރު  - 12

  

ޕޮއިންޓް އަދި  )އެކެއް(01އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ . ޕޮއިންޓެވެ )ތިނެއް (03މުބާރާތުގެ މެޗަކުން މޮޅުވުމުން ލިބޭނީ . ހ  

  .ބަލިވެއްޖެނަމަ ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ

ވަދެފައިވާ ގޯލުެގ ބައިކޮޅަށް ލާއި، ދެޓީމެއް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާޓީމެއް ހޮވާނީ ޖެހިގޯ. ށ  

  . ތަފާތުންނެވެ

ގޯލުގެ ގޮތުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާޓީމެްއ ގޮތުންނާއި، ޖެހިގޯލާއި އަދި ބައިކޮޅަށް ވަދެފައިޕޮއިންޓުގެ . ނ  

  . އިތުރު މެޗެއް ކުޅެގެންނެވެއެދެޓީމުގެ މެދުގައި ހޮވާނީ 

  

  :މެޗެއްނުކުޅެ ދޫކޮށްލުން ރާތުން ވަކިވުމާއި، މުބާ  - 13

  

ހިޑްސްކަްޕ ' ވަކިވެއްޖެނަމަ އެޓީމަކަށް މުބާރާތުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު އެއްވެސް ޓީމަކުން އަމިއްލައަށް . ހ  

ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން ) ތިންސަތޭކަ (300/-މެއް އަދި އެޓީ. ނުލިބޭނެއެވެ އިތުރަކަށް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް' 2010

އަދި މި ޖޫރިމަނާ . އްކަން ޖެހޭނެއެވެދުވަސް ތެރޭގައި ހިޑްސް އަށް ދަ) ހަތެއް(7އަދި އެޖޫރިމަނާ އެޓީމަކުން . ކުރެވޭނެއެވެ

ރުފިާޔެގ ) ތިންސަތޭކަ(300/-ކުރެވިފައިވާ ނުދައްކައިފިނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ މުބާރާތެއްގައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ 

ރުފިޔާ ހިޑްސް އަްށ ) ތިންސަތޭކަފަންސާ(350/- ރުފިޔާގެ ޖުރިމަނާއަކާއިއެކު ޖުމްލަ ) ފަންސާސް(50/-ން ޖުރުމަނާގެ އިތުރު

  .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ
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  .މިގޮތަށް އަމިއްލައަށް ވަކިވާ ޓީމަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެއްކި ފައިސާ އަބުރާ ރައްދު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ށ  

ނޑުން ފައިބައިފިނަމަމުބާރާތުގައި މެޗެއް . ނ   އެމެޗަކުން އެޓިމެއް ބަލިވީކަމަށް ބަލައި  ފެށުމަށްފަހު ފުރިހަަމނުކޮށް ދަ

ނޑައަޅައި އިދިކޮޅު ޓީމަށް  އަިދ . ގޯލް ދެވޭނެއެެވ) ދޭއް(02ޕޮއިންޓާއި ) ތިނެއް(03އިދިކޮޅު ޓީމް އެމެޗުން މޮޅުވީކަމަށް ކަ

ނޑުން ފޭބި  އަދި އެޓީމަކަށް ޖެހިގެން އޮންނަ  .ފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެރު) އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(150/- ޓީމުއެދަ

މިނެޓުގެ ކުރިން އެޖޫރިމަނާ އަށްވާ ފައިސާ ހިޑްސް ައށް ) ސާޅީސްަފހެއް(45މެޗުކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެމެޗެއް ފެށުމުގެ 

ބާއްވާ އިން ޗެއް ކުޅެން ނެތްނަމަ އެޓީމަކަށް ހިޑްސް މިގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ޓީމުތަކަށް މިމުބާރާތުގައި އިތުރުމެ. ދެއްކުމުންނެވެ

ރުފިޔާ ) ދުއިސައްތަ(200/-ރުފިޔާ އާއިއެކު ޖުމްލަ ) ފަންސާސް(50/-އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ކުޅެވޭނީ އެޖޫރިމަނާގެ އިތުރަށް 

އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެޓީމެއް މުޅި  އަދި މިފަދަ .ދުވަސްކުރިން ހިޑްސް އަށް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ) ހަތެއް (7މުބާރާތް ފެށުމުގެ 

  .ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ކުރާމުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މުބާރާތް އިންތިޒާމް 

  

 :އަޚްލާޤީ މައްސަލަ  - 14

  

މިމުބާރާތުގައި އެއްކުޅުންތެރިއަކަށް ދެރީދޫ ކާޑު ދައްކައިފިނަމަ އެކުޅުންތެރިއަކަށް ޖެހިގެން އޮންނަ މެޗުގަިއ . ހ  

  .ނެއެވެމަ އެއާއިއެކު ރަތްކާޑެއް ދައްކާއެއްމެޗެއްގައި ދެރީދޫ ކާޑު ދައްކައިފިނަ. ނުކުޅެވޭނެއެވެ

މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ރަތްކާޑެއް ދައްކައިފިނަމަ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެއްމެޗަށްވުރެން ގިނަ ނުވަތަ މުބާރާތުގައި . ށ  

  .ލިބިގެންވެއެވެ މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ރުހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާކުރިއަށްހުރި މެޗުތަކުގައި ނުކުޅެވޭގޮތަށް 

ނޑުތަކަށް . ނ   މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުންނާއި ކުޅުންތެރިން އަދި އޮފިޝަލުްނ ކުޅިވަރުގެ އަޚުލާގީ މިންގަ

  .ތަބާވާންވާނެއެވެ

ތެރިއަކު ނުވަތަ ޓީމެއްގެ އޮފިޝަލަކު ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ޚިލާުފ ކުން ނުވަތަ ކުޅުންމިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަ. ރ  

ގައިފިކަމަށް ހިޑްސްއަށް، މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ކޮމެޓީ ކުޅުމުން ބޭރުގައިނަމަވެސް ހިނ އަމަލެއް ކުޅުމުގެ ތެރޭގައިވެސް އަދި

އި ދެކޮަޅށް އެކުޅުންތެރިއެއް ނުވަތަ އެ އޮފިޝަލަކާ އަށް ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ޑިސިޕލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ފެނިްއޖެނަމަ އެޓީމެއް ނުވަތަ

  . ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ބާރު މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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  :މެޗު ދޫކުރުން  - 15
  

އެއްޓީމް މެޗެއް ދޫކުރުމަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެންޓީމަކަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ ނަތީޖާއެއް . ހ  

  .ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަޓީމް ތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ޤަސްދުގައި ނެރުމެވެ

 ލިޔުމަކުން މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމައްސަލަ އެއްމުބާރާތުގެ މެޗެއް ދޫކޮށްފިކަމުގެ ޝަކުވާ. ށ  

  .އިންތިޒާމް ކޮމެޓައަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ގެ ބާރު މުބާރާތުބަލައި އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމު

-މެޗެއް ދޫކޮށްލައިފިކަމަށް މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މެޗުދޫކުރި ޓީމް . ނ  

އަދި އެޓީމަކަށް ޖެހިގެން އޮންނަ  .ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ )ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް(350/

މިނެޓުގެ ކުރިން އެޖޫރިމަނާ އަށްވާ ފައިސާ ހިޑްސް ައށް ) ސާޅީސްަފހެއް(45މެޗުކުޅުމުގެ ުފރުޞަތު ދެވޭނީ އެމެޗެއް ފެށުމުގެ 

ހިޑްސް އިން ބާއްވާ  މިގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ޓީމުތަކަށް މިމުބާރާތުގައި އިތުރުމެޗެއް ކުޅެން ނެތްނަމަ އެޓީމަކަށް. ދެއްކުމުންނެވެ

ރުފާިޔ ) ހަތަރުސަތޭކަ(400/- ރުފިޔާ އާއިއެކު ޖުމްލަ ) ފަންސާސް(50/-އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ކުޅެވޭނީ އެޖޫރިމަނާގެ އިތުރަށް 

އް މުޅި އަދި މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެޓީމެ .ދުވަސްކުރިން ހިޑްސް އަށް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ) ހަތެއް (7މުބާރާތް ފެށުމުގެ 

  .މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

  :މެޗުކުޅޭ ތާރީޚަށް ބަދަލުއައުން - 16

  

 ނަމަ އެމެޗު އަލުން ކުޅޭނެ ތާރީޚެއްެމެޗއްކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚްގައި ނުކުޅެވިއްޖެ މުބާރާތުގެ ޝެޑިޔުލް. ހ  

  .އަންގާނެއެވެހުރިހާ ޓީމުތަކަށް ކޮމެޓީން  އިންތިޒާމްކުރާމުބާރާތް 

  

  :މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  - 17

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ މުބާރާތާއި ގުޅުންހުރި ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މުބާރާތުގައި ކުޅެވުނު މެޗަކާއި ބެހޭގޮތުން . ހ    

ގައިޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ކޮމެޓީ އަށް  )ދޭއް(02އެކަމެއް ހިނގިތާ  ހުށަހަޅުއްވާނަމަނުވަތަ ޝަކުވާއެއް 

 .އެޑްރެސްކޮށް ލިޔުމަކުން އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމަކުން މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ . ށ 

ނޑައަޅާ މީހެކެވެއެ   .ޝަކުވާ އެއް ހުށަހަޅާ ލިޔުމުަގއި ސޮއިުކރަންވާނީ އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރަކު ނުވަތަ މެނޭޖަރ ކަ
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ޖަރ ފިޔަވައި އެހެން މީހަކު ސޮއިކުރައްވާނަމަ އެކަން މުބާރާތް ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގައި ޓީމުގެ މެނޭ މައްސަލަ. ނ  

މެއިލް ެގ -އެގޮތުން އަންގާ އެންގުން ފޯނުން ނުވަތަ އީ . ގަންވާނެއެވެއިންތިޒާމުކުރާ ކޮމެޓީއަށް އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރ އަން

  .ޒަރިއްޔާއިން އެންގިދާނެއެވެ

  :މުބާރާތުގައި ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމްތައް  - 18

  .ކޮންމެ މެޗެއްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ. ހ  

  .ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ. ށ  

  .މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ. ނ  

  .އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑް ކުުޅންތެރިޔާ. ރ  

  .އެންމެ މޮޅު ޑިފެންސް ކުޅުންތެރިޔާ. ބ  

ރޑް ކުޅުންތެރިޔާ. ޅ     .އެންމެ މޮޅު ފޯވާ

  .ފެއަރ ޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާ. ކ  

  .އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ. އ  

  .ކުޅުންތެރިޔާމުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ . ވ  

  .ޗެންޕިއަން ޓީމް. މ  

  .ރަނަރަޕް ޓީމް. ފ  

  .ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމް. ދ  

  .އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރ. ތ  

  .އެންމެ މޮޅު ކޯޗު. ލ  

  

ނޑައަޅާފައިނުާވ މައްސަ: ނޯޓް ރ ލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒާ މިޤަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަ

ކޮމެޓީން ނިންމާ ކުރާ މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް. ކޮމެޓީއިންނެެވ ކުރާ އިންތިޒާމް ވަރާގެމަތިން މުބާރާތް ގެ މަޝް

  .ނިންމުންތަކަށް މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައިފަރާތްތަކުން ތަބާވާންނާވެއެވެ
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