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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ދވެ ި
ފައިނުި ،

ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް  -2019ފުޓްސަލް ޤަވާޢިދު
 .1ތަޢާރަފް :
ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް  2019ފުޓްސަލް މުބާރާތަކީ ރ.ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ރ .ފައިނުގެ
ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތެކެވެ.
 .2މުބާރާތުގެ މަޤްސަދު :
(ހ) ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް ،އެއްބައިވަންތަ މުޖްތަމައެއް ޤާއިމްކުރުން.
(ށ) ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ،ފުޓްސަލް އަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް އެފަދަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދީ
މި ރޮނގުން ޒުވާނުން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަގު ފަހިކުރުން.
(ނ) ޒުވާނުންނަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ،ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަދި ސިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢަށް
ބޭނުންތެރި ،ޒިއްމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުން.
 .3މުބާރާތުގައި ޓީމްތައް ބައިވެރިވުން :
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ އަކީ ( 100/-ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ.
(ށ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ޖެހޭނީ އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯރމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އޮންނަ
މުއްދަތުގައި ފޯރމް ހުށަހަޅައި ފީ ދައްކައިގެންނެވެ.
 .4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ޓީމްތަށް :
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ރ .ފައިނުއަށް ނިސްބަތްވާ ރ .ފައިނުގެ ޓީމްތަކަށެވެ.
 .5ކުޅުންތެރިންނާއި ،އޮފިޝަލުން އަދި ޓީމް ލިސްޓް
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(ހ) ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ  12ކުޅުންތެރީން އަދި  4އޮފިޝަލުންނެވެ .އަދި މަދުވެގެން  10ކުޅުންތެރިންނާއި 3
އޮފިޝަލުން ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ކޯޗްއަކަށް މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.
(ށ) ޓީމް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަކީ

ރ .ފައިނު ރައްވެއްސެއްކަމުގައި ނުވަތަ ފައިނު މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން

އުޅޭ މީހެއްކަމުގައި ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔާ/އޮފިޝަލުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ އަކީ ރ.ފައިނުގެ ރައްވެއްސެއްކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.
(ނ)  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުޅުންތެރިންނަށް މުބާރާތުގައި ކުޅެވޭނީ ބެލެނެވެރިޔާގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުމެއް މި އިދާރާއަށް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 .6މެޗްތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް :
(ހ) މުބާރާތް ކުޅެވޭނީ ރ .ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ.
(ށ) މުބާރާތް ފަށާ ތާރީހަކީ  25ޑިސެމްބަރ  2019އެވެ .ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  2މެޗް ކުޅެވޭނެއެވެ .އެއީ ރޭގަނޑު  10ން  12އަށް ދެ
މެޗެވެ .އެހެންނަމަވެސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ އަދަދަށްބަލާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.
(ނ) މި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއްވެސް ކުޅެވޭނީ  20މިނިޓްގެ  2ހާފަށެވެ .ދެ ހާފް ދެމެދަށް  5މިނިޓްގެ އިންޓަރވަލްއެއް ދެވޭނެއެވެ.
(ރ) ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2019ގައި  5ޓީމް ނުވަތަ އެއައްވުރެން މަދުން ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ މުބާރާތް ކުޅޭނީ،
ކޮންމެ ޓީމެ އް ކޮންމެ ޓީމަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމް ފައިނަލަށްދާ ގޮތަށެވެ .ނަމަވެސް 6 ،ޓީމް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެން ގިނަ ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ކުޅޭނީ ގުރޫޕް ތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .އެގޮތުން މި މުބާރާތުގައި މެޗްތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ
ގޮތް އެގިގެންދާނީ ގުރުއަތު ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.
(ބ) ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހޭ މެޗެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ ނަތީޖާ ނެރޭނީ އިތުރު ވަގުތު ނުކުޅެ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.
(ޅ) ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުގައި ،ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ފުރަތަމަ ލިބޭނީ  3ޕެނަލްޓީއެވެ .އަދި މި ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ނަތީޖާ ވަކިގޮތަކަށް
ނިކުންނަންދެން ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ފަހަރަކު ޕެނަލްޓީއެއް ދެވޭނެއެވެ.

 .7ޖާރޒީ :
(ހ) ޖާރޒީ ނަމްބަރު ވާންޖެހޭނީ  99އަށްވުރެ މަތި ނޫން ނަމްބަރ ތަކަކަށެވެ .ޖާރޒީ ނަންބަރު  1ބޭނުންކުރާނަމަ ،ބޭނުންކުރަން
ޖެހޭނީ ގޯލްކީޕަރުގެ ނަންބަރަށެވެ.
(ށ)

ރަޖިސްޓަރީ

ކޮއްފައިވާ

ކުލަތައް

ބޭނުންކުރުމުގައި

އެދުވަހަކުކުޅެންހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ޓީމުގެ ތެރެއިން  Bޓީމުންނެވެ.

މައްސަލައެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ،

ޖާރޒީ

ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ

Aއަދި  Bޓީމްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ގްރޫޕްގައި ޓީމްތައް ތަރުތީބް

ވެފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ސެމީ ފައިނަލް މެޗްގައި  Bޓީމްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ އެ ޓީމް ހިމެނުނު ގްރޫޕްގެ ޕޮއިންޓްގެ
ގޮތުން  2ވަނަ ލިބޭ ޓީމަށެވެ.
(ނ) ޖާރޒީގެ ފުރަގަހުގައި މެދަށް ވާގޮތަށް ނަންބަރު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ގޯލްކީޕަރ ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީގައިވެސް
ނަންބަރު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ކުޅުންތެރިންގެ ޖާރޒީގެ ނަންބަރު ހަރުކުރެވިފައިހުންނަ ފަދައިންނެވެ.
(ރ) ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް2019ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ ޖާރޒީގެ ފުރަގަހުގައި ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން ޖެހިދާނެއެވެ.
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(ބ) ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ކުޅުނަސް ރަޖިސްޓަރީ ކޮއްފައިވާ ނަންބަރަށް ނޫން އެހެން ނަންބަރަކަށް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.
މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮއްފައިވާ ނަންބަރު ފިޔަވައި އެހެން ނަންބަރެއްގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުޅުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ،
މެޗެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޖާރޒީގައި ލޭފަދަ އެއްޗެއް އުނގުޅި ނުކުޅެވޭ ވަރަށް ޖާރޒީ ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ،ޖާރޒީ ބަދަލުކުރުމަށް
ރެފްރީ އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ހަމައެކަނި އެމެޗަށެވެ.

 .8ސޯޓް :
(ހ) ޖާރޒީއާއި އެކު ބޭނުންކުރާ ސޯޓްތައް ފަޓްލޫނުބުރިއައް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ) ކީޕަރު ފިޔަވައި ބާކީތިބި ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ އެއްވައްތަރެއްގެ ސޯޓެވެ.
 .9ސްޓާކީން :
(ހ) ކީޕަރު ފިޔަވައި ބާކީތިބި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ އެއްވައްތަރެއްގެ ،އެއްކުލައެއްގެ ސްޓާކީނެވެ.
(ށ) ސްޓާކީން މަތިން ކަށިމަތި ބާރުކުރުމަށް ޓޭޕެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ،އެ ޓޭޕް ހުންނަންވާނީ ސްޓާކީނާއި އެއްކުލައަކުން ނުވަތަ ގާތްކުރާ
ކުލައަކުންނެވެ.
 .10ޓައިޓް :
(ހ) ޓައިޓްގެ ކުލަ ހުންނަންޖެހޭނީ ކަޅު ނުވަތަ ޓީމްތަކުން ކުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ސޯޓާއި އެއްކުލައަކުންނެވެ .ޓީމްގެ އެއްވެސް
ކުޅުންތެރިއަކު ކަޅު ޓައިޓު ލާނަމަ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ލާންވާނީ ކަޅު ޓައިޓެވެ .އަދި ޓައިޓް ބޭނުންކުރާއިރު ކަކޫ ނިވާވާގޮތަށް ހުންނަ
ދިގު ޓައިޓް ބޭނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

 .12ބޮޑީ ފިޓް :
(ހ) ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް2019ގައި ޓީމްތަކުން ޖާރޒީގެ އަޑިންލާ ބޮޑީ ފިޓް ހުންނަންޖެހޭނީ ކަޅު ނުވަތަ ޖާރޒީގެ އަތްކުރީގެ
ބޮޑުބައި ހުންނަ ކުލައަކުންނެވެ .ޓީމްގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ކަޅު ބޮޑީ ފިޓް ލާނަމަ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ލާންވާނީ ކަޅު ބޮޑީ
ފިޓެވެ.
 .13ބިބް :
(ހ) ޓީމްތަކުގެ ބެންޗުގައި ތިބޭ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ތިބެންޖެހޭނީ އެއްވައްތަރެއްގެ ،އެއްކުލައެއްގެ ބިބް ލައިގެންނެވެ.
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 .14ބޫޓް :
(ހ) ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް2019ގައި ޓީމްތަކުން ކުޅުމުގައި ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ ޓްރެއިނިން ބޫޓެވެ.
(ށ) ބޮޑެތި އުން ޖަހާފައި ހުންނަ ނުވަތަ މެޗް ބޫޓް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 .15ކެޕްޓަން ބޭންޑް :
(ހ) ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ކެޕްޓަން މަގާމުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިޔާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ހުންނަންވާނީ އަތުގައި ކެޕްޓަން ބޭންޑް
އަޅައިގެންނެވެ .މި ގޮތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑުގެ ގޮތުގައި މަލަމާއި ،ޓޭޕާއި ފޮތި ކޮޅުކޮޅު ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ .ބޭންޑުގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރާނީ އެ ކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކެޕްޓަން ބޭންޑެވެ.
 .17ޓީމް ބެންޗް :
(ހ) ބެންޗަށް އޮފިޝަލުންނަށް ވަދެވޭނީ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީ އިން ދީފައި އިންނަ މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ކާޑް އަޅައިގެންނެވެ.
(ށ) ޓީމުގެ ބެންޗުން ކުޅުންތެރިންނަށް އިރުޝާދު ދޭން ވާނީ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅެކެވެ.
(ނ) ބެންޗުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުން ތިބެންވާނީ އެއްކުލައެއްގެ އޮފިޝަލް ކިޓެއްގައި ،ބޫޓް ނުވަތަ ޓެނިހަށް އަރައިގެންނެވެ.
(ރ) ޓީމްތަކުން މެޗް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ގައި ބޭނުންކުރާ ދަޅާއި ،ފުޅިއާއި އެހެނިހެން ކުނިތައް ބެންޗުން ނަގައި ޑަސްޓްބިން ތަކަށް އަޅައި
ބެންޗް ސާފްކުރުމަކީ ޓީމްތަކުގެ ޒިއްމާއެކެވެ.
(ބ) ޓީމް އޮފިޝަލުންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ޓީމުގެ ބެންޗުން އޮފިޝަލަކު ފޮނުވާލެވިއްޖެނަމަ އެ އޮފިޝަލަކަށް ޖެހިގެން އަންނަ
މެޗެއްގައި ބެންޗަކަށް ނާދެވޭނެއެވެ.
 .18ކުޅުންތެރިން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް :
(ހ) ކުޅުންތެރިންގެ ނިޔަފަތިތައް ހުންނަން ޖެހޭނީ ރީތި ކޮށް ކަޑާފައެވެ .ދިގު ކޮއްފައި ހުންނަ ނިޔަފަތި ތަށް ފޮރުވުމުގެ މަޤުސަދުގައި
އެއްވެސް ކަހަލަ ޓޭޕެއް ނުވަތަ މަލަމެއް ނޭޅޭނެއެވެ .އަދި ރެފްރީންގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް ގަހަނާއެއް
ކުޅުންތެރިންނަށް ނޭޅޭނެއެވެ.
(ށ) ކުޅުންތެ ރިން ބޭނުންކުރުމަށް މަނާކޮއްފައިވާ އެއްވެސް ބޭހެއް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މިފަދަ ބޭހެއް
މެޗްގައި ބޭނުންކޮއްފިކަން އެގިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
 .20ދަނޑަށް ހާޟިރުވުން :
(ހ) މެޗް ފެށުމުގެ  15މިނިޓް ކުރިން ކުޅޭ ދެ ޓީމް ދަނޑަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.
(ށ) މެޗެއް ކުޅެން ފަށާއިރު ޓީމެއްގައި ،މަދުވެގެން  4ކުޅުންތެރީންނާއި  1އޮފިޝަލް ހުންނަންވާނެއެވެ .ޓޮސް ކުރާ ގަޑިއަށް 4
ކުޅުންތެރިންނާއި  1އޮފިޝަލް ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ޓީމް ހާޟިރުނުވީ ކަމުގައި ބަލައި އިދިކޮޅު ޓީމް މޮޅުވިކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.
 .21ޕޮއިންޓް ދެވޭ ގޮތާއި ،އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ހަމަޖައްސާނެ ގޮތް :
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(ހ) މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ލިބޭނީ  3ޕޮއިންޓެވެ .އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ  1ޕޮއިންޓެވެ .އަދި ބަލިވެއްޖެނަމަ  0ޕޮއިންޓެވެ.
(ށ) ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ދެ ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ތަރުތީބުންނެވެ.
.1ފައިދާ ގޯލުގެ ޖުމްލަ އަދަދުން.
.2ޖެހި ގޯލުގެ ޖުމުލަ އަދަދުން.
.3ވަދެފައިވާ ގޯލުގެ ޖުމްލަ އަދަދުން.
 .4ހެޑް ޓު ހެޑް
.5ގުރުއަތު ލައިގެން.
 .22ރީނދޫ ކާޑް :
(ހ) ރީނދޫ ކާޑް ސަސްޕެންޝަނެއް ކުޅުންތެރިއަކަށް އަންނާނީ ޖެހި ޖެހިގެން  2މެޗުގައި ރީނދޫ ކާޑް ދެއްކުމުންނެވެ.
(ށ) ފައިނަލް މެޗަށް ރީނދޫ ކާޑް ސަސްޕެންޝަން ކެންސަލް ވާނެއެވެ.
 .23ރަތް ކާޑް :
(ހ) މުބާރާތުގައި ދައްކާ ކޮންމެ ރަތް ކާޑަކަށް އެ ޓީމް ކުރިޔަށް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗްގައިރަތް ކާޑް ދެއްކި ކުޅުންތެރިޔާއަށް
ނުކުޅެވޭނެއެވެ.
(ށ) އެހެންނަމަވެސް ރަތްކާޑު ދެއްކި ސަބަބު ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބަލައި ސަސްޕެންޝަން އިތުރު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

 .24މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި ،މެޗް ނުކުޅުން :
(ހ) މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ގުރުނެގުމަށްފަހު އެއްވެސް ޓީމަކަށް މުބާރާތުން ވަތްކެއް ނުވެވޭނެއެވެ .އަދި ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ
ހުރިހާ މެޗެއް ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ކުޅެންޖެހޭނެއެވެ.
(ށ) ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ މެޗަކަށް ޓީމަކުން ހާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ އެޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ) މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މެޗް ނުކުޅެ ދަނޑުން ފޭބުމަށް ޓީމުގެ މެނޭޖްމެންޓުން ކުޅުންތެރިންނަށް
އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ،ދަނޑުން ފޭބުމަށް އަމުރުކޮށް ހިތްވަރުދިން އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
 .25މެޗެއް ދޫކުރުން :
(ހ) މެޗެއް ދޫކޮއްލުމަކީ ،މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަކަށް ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ ނަތީޖާއެއް އެއްޓީމު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް ބައިވެރިވެގެން ގަސްދުގައި ނެރުމާއި ،މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވަނައެއް ލިބުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭ ފަދަ
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ކަމެއް ނުވަތަ އެހެން ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވަނައެއް ލިބުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް އެއްޓީމު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް
ބައިވެރިވެގެން ގަސްދުގައި ކުރުމެވެ.
(ށ) މެޗެއް ދޫކޮއްލި ކަމަށް ޖަޖް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ޓީމެއް ނުވަތަ ޓީމުތަކެއް މުޅި މުބާރާތުން ޑިސްކޮލިފައި
ކުރެވޭނެއެވެ.

 .26މެޗް ކުޅޭ ގަނޑި އަށް ބަދަލު އައުން :
(ހ) މުބާރާތުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ގަނޑިއަށް ބަދަލު އަންނާނީ ތިރީގައި މިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން
ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައެވެ.
.1މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން.
.2ދިމާވާ ގުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން( .މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް އަދި މާހައުލަށް)
(ށ) "  " 26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު
ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މުބާރާތް ހިންގާ ކޮމޮޓީއަށް ފެންނަ ތާރީޚެއްގައި ކުޅުމަށް ،އެ މެޗެއް ފަސްކުރުމުގެ ބާރު މުބާރާތް ހިންގާ
ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ނ)"  " 26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ކުޅެމުންދާ މެޗެއް މެދުކަޑާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ
މެޗް ކުޅެވޭނީ ހުއްޓާލި ވަގުތު އޮތް ނަތީޖާގައެވެ .އަދި ހުއްޓާލި ވަގުތުން ފެއްޓިގެން ބާކީ ހުރި މިނެޓްތަކަށެވެ.
 .27ކުޅިވަރުގެ ރޫޚާހިލާފް ކަންތައްތައް
(ހ) ތިރީގައި ބަޔާންވެފައިވާ އެއްވެސް ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެފަރާތާއި ނުވަތަ ފަރާތްތަކާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުން
މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ޓީމްތައް ބައިވެރިވެގެން މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރަސްއެޅުން
ކުޅުންތެރިންނަށް އިންޒާރުދީ އަނިޔާކުރުމަށް ގޮވާހެދުން
އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އިދިކޮޅު ޓީމަށް ޖެއްސުންކުރުން

 .28ޓީމް ދިދަ :
(ހ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް އެ ޓީމެއްގެ ދިދމުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ) ދިދައިގައި އެއީ ކޮން ޓީމެއްކަން އެނގޭނެހެން ،އެ ޓީމަކަށް ޚާއްސަވެގެންވާ ވަކި ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ނ) ދިދައިގެ ދިގު މިނުގައި  3ފޫޓް އަދި ފުޅާ މިނުގައި  2ފޫޓް ހުންނަން ވާނެއެވެ.
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 .29މައްސަލަ ހުށަހެޅުން :
(ހ) މުބާރާތުގެ މެޗެއް ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޓީމް މެނޭޖަރ ،އެމައްސަލެއް ރެފްރީ ޑެސްކަށް އެވަގުތު
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ) ކުޅުން ނިމުމަށް ފަހު  2ގަޑި އިރުގެ ކުރިންމައްސަލަހުށަހަޅާ ފޯމް މުބާރާތް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިނޫން
އެހެންގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަނުބެލެވޭނެއެވެ.
(ނ) ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މެޗްނިމޭތާ  12ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ރ) މައްސަލަހުށަހަޅާ ފޯމް ޖަޖްކޮމިޓީ މޭޒުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 .30މުބާރާތުގެ ވަނަތައް :
(ހ) މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް
(ށ) މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމް
(ރ) މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު  5ކުޅުންތެރިން
(ބ) މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ
(ކ) ކޮންމެ މެޗެއްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗް
(އ) ފުޓުސަލް ކިންގް
 .31މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް :
(ހ) މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ފައިސާގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާގެ އިނާމް ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
(ށ) މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ދެވޭ ޓްރޮފީ އަކީ އެ ޓީމަށް އެއްކޮށް ދެވޭ ޓްރޮފީ އެކެވެ.
 .32މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމް :
(ހ) މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމަށް ފައިސާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާގެ އިނާމް ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
 .33އިޝްތިހާރު:
(ހ) މި މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ނުވަތަ މެޗްތަކުގައި ޓީމުތަކުން އެޓީމެއްގެ ޖާރޒީގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.
(ށ) މި މުބާރާތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޝްތިހާރެއް ބަހައްޓަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެކަމެއް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ފޯނު
މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅައިގެން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އިޝްތިހާރެއް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ .އަދި އެއީ މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރ
ނަމަ އިޝްތިހާރު ކުރެވޭނީ ސްޕޮންސަރ ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

Page 7 of 8

 .34އޮގަނައިޒިން ކޮމިޓީ :
(ހ) މުބާރާތުގެ މެޗް ޝެޑިއުލް ،ތާރީޚް ،ގަޑި ކަނޑައަޅާ އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާނީ މި ކޮމިޓީންނެވެ.
(ށ) މި ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީވެސް މި ކޮމިޓީންނެވެ.
 .35ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ :
(ހ) ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް  2019ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބަލާނީ މި
ކޮމިޓީންނެވެ.
 .36ރެފްރީ ކޮމިޓީ :
(ހ) މުބާރާތުގެ ރެފްރީ ކޮމިޓީގައި ހަރަކާތްތެރި ވާނީ ރ.ފައިނު ކައުންސިލުން އެކަމަށް ޚާއްސަކޮއްފައިވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

 .37މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި ބެހޭގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ވެއްދުން :
(ހ) ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް  2019ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި ބެހޭގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޝަރުޢީ އެއްވެސް ކޯޓަކަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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