
 

 

 1202ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވޮީލޯބޅަ  މައި ހުޅުމާލެ ޕާކް
 

 މުބާރާތް  .1
 

 ބާއްވާ ށާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައިވޮލީބޯޅައަށް ލޯބިޖެއްސުމަމެދުގައި ދިވެހިކުޅުންތެރިންގެ  މިމުބާރާތަކީ
 މުބާރާތެކެވެ.   ވޮލީބޯޅަ

 
 މެޗްތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް .2

 

ނޑައަޅާ ތާވަލަކާއި އެ ގޮތުގެ ތާވަލް އްގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗްތައްރޭވުމަށްފަހު ރޭވުނުމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނީ ކަ
 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. މި އިދާރާއިންއަދި ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަަކށްމުބާރާ
 

 ކުޅުމުގެ ގަވާއިދު  .3
 

އިން  ނެރެފައިވާ " އޮފިޝަލް  (ބީ)އެފް.އައި.ވީ. ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑި ވޮލީބޯލްއި ޢަމަލުކުރެވޭނީ ބާރާތުގަމިމު
 .ިމަގާވިއަދެށވެެ، "  2019-2018ރޫލްސްޕާރކްވޮލީބޯލް 

 15ޓައިބްރޭކް ސެޓް ، ޕޮއިންޓު ހަމަކުރާ އުސޫލުން 21ސެޓެއްގައި ސެޓު )ކޮންމެ  2ސެޓުން  3ތައް ކުޅެވޭނީ ޗްމެ
ސެޓަށް  3ސެޓުން  5ނަމަވެސް، ފައިނަލް މެޗުތަްއ ( ކާމިޔާބު ކުރާޓީމެއް އެމެޗަކުން މޮޅުވާގޮތަށެވެ. ޕޮއިންޓް

  ކުޅެވިދާނެއެވެ.
 

 ކުޅުންތެރިންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠު .4
 

 ހ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން.
 01ރުން ދަށުގެ އަހަ 35ކުޅުްނތެރިންނެވެ. މިފަސް ކުޅުންތެރިން ތެރޭ ހިމެނޭނީ އުމުރުން  5ހިމެނޭނި އްގައި މެޓީ

 2020ބަލަނީ  ކުޅުންތެރިޔަކު ހުރުން ލާޒިމްވާނެއެވެ. އުމުރުފުރާ 01އަހަރުން މަތީގެ  45ކުޅުންތެރިޔެކެވެ، އަދި 
 ގެނިޔަލަށެވެ.

 
 ހ. އަންހެން ޑިވިޝަން. 

 ނުހިމެނެއެވެ.  އުމުރުފުރަޔެއް ކުޅުންތެިރންނެވެ. މިފަސް ކުޅުންތެރިންނަްށ ވަކި 5ހިމެނޭނި ޓިމެއްގައި 
 
 

 ކުޅުންތެރިން އުފަންތާރީޚް ޗެކް ކުރުން  .5
 

ތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކޑު )އައި.ޑީ ކާޑު( ނާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެިރންގެ އުފަންތާރީޚް ޗެކް ކުރާނީ ިދވެހި ރައްޔި
ޢުމުރާ ބެޭހގޮތުން މައްސަލަ ޖެހިގެން އެކަން ބަލަން ޖެހިއްޖެނަަމ،  ކުޅުންތެރިންގެ ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުްނނެވެ. އުފަން

އުފަންތާރީޚް ޗެކް ކުރި ލިޔުމުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަސްލު ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މައްސަލަ ޖެހުނު ކުޅުންތެރިންގެ 
އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އުމުރަށް ުނފެތޭ ކުއްޖަކު ލައްވާ ކުޅުވައިިފނަމަ، އެޓީުމ މުބާރާތުްނ ކުއްޖާގެ ނަން ޓީްމ ލިސްޓުްނ 

 ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.



 

 

 
 ޓީމް .6

 

 ޓީމުގެ . ކެވެއޮފިޝަލ01ެ ކުޅުންތެރިންނާ 5ކުޅުންތެރިން އަދި ގިނަވެގެން  4ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ މަދުވެގެން ހ. 
 އިދެވިދާެނއެވެ.ބެންޗުގައި އޮފިޝަލަށް 

ރޒީގައި ނަންބަރު ޖެހޭނީ   އަކާއި ހަމައަށެވެ.  5އަކުން ފެށިގެން  1ށ. ޖާ
 

 ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުމާއި، ލިްސޓްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން  .7
 

ލުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުއަދި ކުރެވޭނެއެވެ.  އިދާރާއިން އިއުލާންމިތާރީޙް ފަހު  ލިސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެޓީމް
 ބަދަލެއް ނުެގނެވޭނެއެވެ. ޓީމްލިސްޓަށް އިތުރު

 

 
 މެޗްގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނާއި ަބދަލުކުޅުންތެރިން  .8

 
 

ބުމަށް ހުއްދަކުރާ އޮިފޝަލުން ފިޔަވައި، އެހެްނ ންތެރިންނާއި ެބންޗްގައިތި. މިމުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓްަގއި ހިމެނޭ ކުޅުހ
 ބައިގަޑިއިރަށް ވުމަށްފަހު ކުޅޭ ސަރަހައްދަށް ވަނުމާއި ބެންޗުގައި ތިބުމަކީ މަާނކަމެކެވެ.ބަޔަކު، މެޗް ފެށެން 

 
 ކުޅޭތަނަށް ޙާޟިރުވުން  .9
 

ނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާްނ  ިމނެޓް 30ހ. ކުޅޭ ދެޓީމް އެމެޗެއް ެފށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  ކުރިން ކުޅެްނ ކަ
 ވާނެއެވެ. 

 

ކުޅުންތެރިން  04ނުވަތަ އެރެއެއްގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗް ކުޅެން ފަށާއިރު، ޓީމެއްގައި ށ. އެދުވަހެއްގައި 
ވަނަ މާއްދާ  11ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ޢަމަލު ކުރެވޭނީ މިގަވާޢިދުގެ  04ތިބެންވާނެއެވެ. މެޗް ފަށަންވާ ަގޑިއަށް 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
 

އިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތައް މުބާރާްތ ފެށޭ ދުަވހު ކުޅޭ ހެދުމުގައި ނުވަތަ ޓްރެކް ސޫޓްގައި، މުބާާރްތ ނ. މިމުބާރާތުގައި ބަ
މިނިޓް ކުރިން ކުޅޭ ސަރަހައްދަށް ޙާޟިރުވާން  30ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި، މެޗް ފެށޭ ގަޑީގެ 

މުތައް ދިނުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށްވެސް ހުރިހާ ޓީމްތައް ވާނެއެވެ. އަދި މުބާރާތް ނިންމާ ރަސްމިއްޔާތަށާއި އިނާ
ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތަށް ޓީމްތައް ޙާޟިރުވާނީ ުކޅޭ ހެދުމުގައި ގައެވެ. މިކަމަށް ޓީމްގެ އޮފިޝަލުން ވަަރށް 

 އްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. ޚާ
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތާއި އެއްަވރުވެއްޖެނަމަ ހަމަޖައްސާނެ  މެޗަކުން މޮޅުވުން އަދި މުބާރާުތގައި އުމުރުފުރާތަކުގައި މުބާރާތުގެ  .10

 .ގޮތް
 
 

 ސެޓު ހޯދާ ޓީމެއް 2ސެޓުން  3 ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް  ފިޔަވައިފައިނަލް މެޗް 
 

 މުބާރާތުގައި ޓީމްތަކަށް ޕޮއިންްޓ ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ތާވަލާއި އެއްތަށެވެ. 
  

 )މޮޅުވި ޓީމަށް( ޕޮއިންޓް 3 އިން މޮޅު ވެއްޖެނަމަސެޓް  2-0މެޗް 
 )މޮޅުވި ޓީމަށް( ޕޮއިންޓް 2 އިން މޮޅު ވެއްޖެނަމަސެޓް  2-1މެޗް 
 )ބަލިވި ޓީމަްށ( ޕޮއިންޓް 1 އިން ބަލިވެއްޖެނަމަ  2-1މެޗް 
 )ބަލިވި ޓީމަްށ( ޕޮއިންޓް 0 އިން ބަލިވެއްޖެނަމަ  2-0 މެޗް

 (  21-0؛  21-0ޕޮއިންޓް ) 0 މެޗަށް ހާޒިރު ނުވުން ނުވަތަ މެޗް ނުކުޅެ ދޫކޮއްލުން 
 

 ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމްތަކެއް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، 02 10.1
 ހ. ފުރަތަމަ ބަލާނީ މޮޅުވި މެޗުގެ އަދަދަށެވެ. 

ވެފައިވާނަމަ، ދެން ބަލާނީ އެޓީމެއް ނުވަތަ ޓީމްތަކެްއ ކުޅެފައިވާ ހުރިހާ ށ. މޮޅުވި މެޗުގެ އަދަދުވެސް އެއްވަރު 
 މެޗެއްގެ ފައިދާ ސެޓަށެވެ.

ނ. ފައިދާ ސެޓުންވެސް އެއްވަރު ވެފައިވާނަމަ، ދެން ބަލާނީ އެޓީމެއް ނުވަތަ ޓީމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ހުރިހާ މެޗެއްގެ 
 ސެޓުތަކުގެ ފައިދާ ސްކޯއަށެވެ.

ހުން ޓީމް  ނުވަތަ ޓީމްތަށް އެންމެ ފަ 02ތުން ވެސް އެއްވަރު ވެފައިވާނަމަ، ދެން ބެލޭނީ ރ. ފައިދާ ސްކޯގެ ގޮ
 ކުޅުނުމެޗުގެ ނަތީޖާއަށެވެ.

 
 

 މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި މެޗް ނުކުޅުން   .11
 

 ހ. މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުމަށްފަހު އެއްވެސް ޓީމަކަށް މުބާރާތުން ވަކިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެެއވެ. 
 

ދެރަވީކަމުގައެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޓީމަށް     އެމެޗަކުން  ބެލޭނީ އެޓީމެއް   މެޗެއް ނުކުޅުނުނަމަ،  ހަމަޖެހިފައިވާ ށ. ކުޅެން 
 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.  03ސެޓް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މޮޅުވީމާ ލިބޭ  02ށް ސީދާ  21 - 0
 

ނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ޙާޟިރުވެ، އެމެޗެއް ނުކުޅެ، ނުވަތަ ނ. މުބާރާތް ެފށުމަށްފަުހ މެޗް ކުޅޭ ގަޑިއަކަށް ޓީމް ޙާޟިރު
އެމެޗެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކޯޓުން ފައިބައިފިނަމަ އެޓީމަކާއި މެދު ތިރީގައިމިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް 

 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެއެވެ.
 
 



 

 

  އުނި ކުރުން މުބާރާތުގައި އެޓީމަކަށް ލިިބފަިއވާ ޕޮއިންޓް - 
   އެޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިކުރުން. - 
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ހ. މެޗެއް ދޫކޮށްލުމަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމަކަށް ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ ނަތީޖާއެއް އެއްޓީމް 
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަޓީމް ބައިެވރިވެގެން ގަސްދުގައި ނެރުމެވެ. 

 

އަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމައްސަލައެއް ބެލޭނެއެވެ. މައްސަލަ  މުބާރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށްޗެއް ދޫކޮށްލިކަމަށް ށ. މެ
އެޓީމަކަްށ ބެލުމަށްފަހު ކަޑައެޅިގެން މެޗެއް ދޫކޮށްލިކަމަށް ފެނިއްޖެނަަމ، އެޓީމެއް މުބާރާތުން ވަކިކުރެވިާދނެއެވެ. ނުވަތަ 

 އުނިކުރެވިދާެނއެވެ. ޕޮއިންޓް  ލިބިފައިވާ
 
 މެޗް ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ބަދަލުއައުން   .13

 

ނޑައަޅާފައިވާ މެޗެއް ކުޅޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ވަގުަތށް ަބދަލެްއ ގެންނަން ެޖހިއްޖެނަމަ  މުބާރާތް ފެށުަމށްފަހު ޕްރޮގްރާމްަގއި ކަ
 . އެބަދަލެއް އެންގުމުން އެބަދަލަކާ އެއްގޮތަށް އެމެޗެއް ކުޅޭނީއެވެ

 
 ޓެކްނިކަލް ޑެލިގޭޓްރެފްރީންނާއި   .14
 

 .ބައެކެވެހ.މުބާރާތުގައި ރެފްރީކަން ކުރާނީ މިކަމަށް ކަންޑައަޅާ    
 

ނޑައަޅާނީ  ށ.     އެވެ.މިއިދާރާއިންމުބާރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ޑެލިގޭޓް ކަ
 
 
 މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން   .15
 

އެވަގުތު ރެފްރީއަށް އެޕީލް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މެޗް  ގޭމް ކެޕްޓަަނށްމުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، 
ނިމުމުން ސްކޯޝީޓްގައި މައްސަލަ ލިޔަން ބޭނުންަކން އެވަގުތު ފުރަތަމަ ރެފްރީއަށް އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި މެޗް ނިމުމާއެކީ 

ގަޑިއިރަށްވުރެ ލަސްނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި،  24މައްސަލައެއް ސްކޯޝީޓްގައި ނޯޓްކުރުމާއެކު، އެޓީމެއްގެ ކެޕްޓަން އެ
އެމައްސަލައެއް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ފޮނުވާ ސިޓީގައި ސޮއިކުރާނީ މެނޭޖަރެވެ. 

 އި ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. މެޗްގައި ދިމާވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން، މިނޫން ގޮތެއްގަ
 

 އިޝްތިހާރު .16
 

 އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.މިމުބާރާތުގައި އެއްވެސް ޓީމަކުން މެޗު ޖާޒީގައި އިސްތިހާރެއް ޖެހުމުގެ 
 

 
 އިތުރު މައްސަލަ   .17



 

 

ރާތުގެ މެޗެއްގެ ބޭރުްނ ހ. މިމުބާރާތުގެ ބައިވެރިވެފައިާވ ޓީމަކާ ނުވަތަ ކުޅުންތެރިއަކާިއ ނުވަތަ އޮފިޝަލަކާ ޭދތެރޭ މުބާ
 ލިއުމަކުން އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރު ސޮއިކޮށްފައެވެ.  ދިމާވާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ރަސްމީ

 ށ. މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަެމއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ މިމުބާރާތުގެ ކޮމެޓީ އިންނެެވ.
 
 ފިޔަވަޅުއެޅުން ޓީމްތަކާއި. ކުޅުންތެރިންނާއި ެމދު   .18

 
 .ވެއެއަޅާނީ އެކަމާއި ގުޅޭ ކޮމިޝަންގެ ލަފަޔާއެކު ކުޅުންތެރީން ކުރާ ނެދެވޭ އަމަލު ތަކަށް ފިޔަވަޅު

 
 މުބާރާތުގައި ހޮވޭ ވަނަތައް   .19
 

 ޗެމްޕިއަންޓީމް )އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވަކިން( -
 ރަނަރސް އަޕް ޓީމް )އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވަކިން( -
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