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ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޮނަދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް  2015ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު
ތަޢާރަފު
މި މުބާރާތުގެ ނަމަކީ "ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް  "2015އެވެ .މިމުބާރާތުގައި ޢަމަލު
ސސިއޭޝަނުން ނެރެފައިވާ ބަށިބޯޅަ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދަށެވެ.
ކުރެވޭނީ ނޭޝަނަށް ބަށިބޯލް އެ ޯ
ޓީމުލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނައުން
ހ .ކޮންމެޓީމަކަށްވެސް ޓީމުލިސްޓަށް ބަދަލުގެނެވޭނެ އެންމެފަހު ތާރީޙަކީ  15ޑިސެމްބަރ  2015އެވެ.
ށ -ޓީމުލިސްޓަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ " ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް " ފުރުމަށްފަހު 15
ޑިސެމްބަރ  2015ގެ ކުރިން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ނ -އެއްވެސް ޓީމެއްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއަކު އެހެންޓީމަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ޓީމެއްގައި
ނުހިނޭ ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނިދާނެއެވެ.
ރ -މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ  31ޖުލައި  2015ގެ ކުރިން މިއަތޮޅު ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވެފައިވާ
ކުޅުންތެރިން ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.
ބ -ޓީމު ލިސްޓް ހުށައަޅާއިރު ޓީމު ލިސްޓާއެކު އެޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑުގެ
ކޮޕީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ޅ .މިޤަވާޢިދުގެ އެއްވަނަ މާއްދާގެ ރ .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް އަތޮޅުންބޭރު 2
ކުޅުންތެރިން ޓީމުލިސްޓްގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
 -1ޓީމުތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް
ހ -ކޮންމެޓީމަކުންވެސް މެޗް ފެށުމުގެ  30މިނިޓްކުރިން ކުޅޭސަރަހައްދަށް ހާޟިރުވެ ޓީމުލިސްޓް އޮފިޝަލުންގެ މޭޒަށް
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
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ށ -މީ ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންގެ ކުޅިވަރެއްކަމުން އެއްވެސް ފިރިހެންބޭފުޅަކު ޓީމެއްގެ އޮފިޝަލަކަށްވިއަސް ކުޅުންތެރިއެއްގެ
ގޮތުގައިވިއަސް އަދި އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ފިރިހެންބޭފުޅަކު ހިމަނާއިގެން ނުވާނެއެވެ.
ނ -މެޗްފެށޭވަގުތު ހަމަވާއިރުދެޓީމުންކުރެޓީމެއް ނުވަތަ ދެޓީމުންވެސް ކުޅެން ،ނުވަތަ ހޮވަން އަރާނެ  8ކުޅުންތެރިން ހަމަވާނަމަ
ޓީމުގެ ކުޅުން ފެށޭނެއެވެ( .މެޗްފެށުމަށްފަހު ހާޟިރުވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ދެވަނަ އިނިންގްސް އިންނެވެ) .
ރ -މެޗްފެށޭވަގުތު ދެޓީމުންކުރެޓީމެއް ،ނުވަތަ ދެޓީމުންވެސް ކުޅެން ނުވަތަ ހޮވަންއަރާނެ މަދުވެގެން  8ކުޅުންތެރިން
ހަމަނުވާނަމަ އެޓީމަކަށް މެޗްގެއްލާނެއެވެ .އަދި އަނެއްޓީމަށް  3ޕޮއިންޓް ދީ އަމްޕަޔަރު އެކަން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެއީ އަޚުލާޤީ
މައްސަލައެއްކަމަށްބަލާ އެޓީމަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތުކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބ -ކޮންމެޓީމަކުންވެސް އެޓީމެއްގެ ޝަކުވާތައް އޮފިޝަލުންގެ މޭޒަށް ހުށައެޅޭނީ އެޓީމެއްގެ މެނޭޖަރާއި ކޯޗަށެވެ.
ޅ -ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާއި އަދި ބަދަލުކުޅުންތެރިން މެޗް ފެށުމުން ތިބެންވާނީ އެމެޗެއްގައި ތިބުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބެންޗްގައެވެ.
ކ -ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި އެއްގޮތައް މުޚާތަބު ކުރުމާއި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 -2ކޯޓަށް ކުޅުންތެރިން އެރުން
ހ -ކުޅެންފެށުމަށް  15މިނިޓް ވާއިރު ކުޅޭޓީމު އެކުގައި ކޯޓްގައި އެތުރިލަންވާނެއެވެ.
ށ -ޓީމުތައް ކުޅެން އެރުމާއި ފޭބުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ބަށި ކުޅޭ ޤަވާއިދާއި މިޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކާ ތަޢާރަޒު ނުވާ
ގޮތުގެމަތިން ބަށިމުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ ރީތި އާދަތަކާ އެއްގޮތައް ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.
ނ -ޓީމު ކޯޓަށް އަންނަ އިރު ކުޅުންތެރިން ތިބެންވާނީ ކުޅުންތެރިން ލުމަށް ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑަށް ފެތޭނެ
ހެދުމެއްގައި ކުޅުމުގެ ޔުނީފޯމާއި ،ޓެނިހުގައި ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދަށެވެ.
ރ -ކުޅުންތެރިން ކޯޓަށް ކުޅެންއއަރަން ލާފައިވާ ހެދުމަކީ ކުރުގެގެން ކަކުލާހަމައަށް އަދި އުނަގަނޑަށްވުރު  6އިންޗިއަށްވުރެ
ކުރުނުވާވަރަށް ފަޅާފައިވާ ހެދުމެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ބ -ކޯޓަށް އަރާއިރު ކުޅުންތެރިންގެ އަތުގައި ގަހަނާގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ( އަނގޮޓީ ކެވެލި ،ތަނޑުގަނޑު،ކަރުގައަޅާ ފަށް )
ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
 -3މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓިން ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް
ހ -ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ކޯޓަށް އެރުމުން ކުޅުންތެރިން ތިބީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތައްތޯ ބެލުން

(ނޯޓް :ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުޅެންއަރާ

ކުޅުންތެރިން ވަގުތުން ކޯޓުން ބާލަންވާނެއެވެ).
ށ -ކުޅުންތެރިން އަދި ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޢަމަލުތައްހުރީ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި އެއްގޮތައްތޯބަލާ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް
ހިންގައިފިނަމަ ޑިސިޕްލީނަރީ ކޮމެޓީން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
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 -4ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން
ހ -މެޗްގެ ނަތީޖާއާއި މެދު ދެޓީމުގެ ދެމެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިއްޖެނަމަ އަދި މައްސަލައަކީ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެނަތީނާ އެގަޑިއަކު އިޢުލާނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ދެން އެނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރެވޭނީ މުބާރާތު
ކޮމެޓީން އެމައްސަލަ ބަލާނި ނިންމުމަށްފަހުއެވެ.
ށ -ކު ޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި އަދި އެމެޗެއްގެ ކަންކަން ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތައް ނިންމުމުގެ
ފުރިހަމަބާރު އެމެޗްބަލަހައްޓާ އަމްޕަޔަރަށް އޮންނާނެއެވެ .އަމްޕަޔަރުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެމައްސަލަ ހުށައަޅާނީ އޮފިޝަލުންގެ
މޭޒަށެވެ.
ނ -ކުޅެމުންދާ ދެޓީމު ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލައެއް އޮފިޝަލުންގެ މޭޒަށް ނުވަތަ މެޗްކޮމިޝަނަރަށް ހުށައަޅައިފިނަމަ
އަދި އެމައްސަލައަކީ ކުޅެމުންދާ މެޗް ހުއްޓާލައިގެން ބަލަންޖެހޭފަދަ މައްސަލައެއްކަމަށް މެޗްކޮމިޝަނަރަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެމައްސަލަ
ބެލުމަށް މެޗް ހުއްޓާލުމާއެކު ގަޑި ހުއްޓާލާ މައްސަލަ ބެލޭނެއެވެ.
ރ -އެއްވެސްޓީމަކުން މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް މެޗް ނިމުމަށްފަހު ލަސްވެގެން  3ގަޑިއިރު ތެރޭގައި
މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުންގެ މޭޒަށް ނުވަތަ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށައަޅާ މައްސަލައެއްގައި
އެމައްސަލައެއް ހުށައެޅި ޓީމު ކުޅެން އަރަން ޖެހުމުގެ ކުރިން އެމައްސަލަ ބަލާ ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ދެންޖެހޭ މެޗްގައި
ހިމެނިފައިނުވާ ޓީމެއްނަމަ  24ގަޑިއިރު ތެރޭ އެހުށައެޅި މައްސަލައަށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.
ބ -މުބާރާތް ހިންގާ ސަރަހައްދުގައި ކުޅުމުގެ ތެރާގައި ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތަކުންވިޔަސް ކުޅުންތެރިއަކާ ނުވަތަ ޓީމަކާ ދެމެދު
އަދި ޓީމަކަށް ސަޕޯޓްކުރާފަރާތެއްވިޔަސް ޖެހޭ މައްސަލައަކުން ކުޅެމުންދާ މެޗެއް ހުއްޓާލަން ނުވަތަ މުބާރާތް ހުއްޓާލަން ޖެހޭފަދަ އެއްވެސް
ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޑިސިޕްލީނަރީ ކޮމެޓީންނެވެ.
ޅ -މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ޓީމަކުން ނުވަތަ ކުޅުންޔެރިއަކު
ވިޔަސް ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ކު ޑަބޮޑުމިނަށްބަލާ އެއީ ޑިސިޕްލީނަރީ ކޮމެޓީގެ މައްސަލައެއްނަމަ އެކޮމެޓީން ނުވަތަ މުބާރާތު ކޮމެޓިން އަދަބު
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ކ -ކުޅުންތެރިން އެކަށިގެންނުވާ ޢިބާރާތުން ކުޅުންތެރިންނާ މުޚާތަބު ކުރުމާއި މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މުޚާތަބު
ކުރުމާއި އަދި ޓީމުތަކާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ސަޕޯޓަރުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުޅުމުގެ ރޫހަށް ގެއްލުން ލިބުންފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް
މުބާރާތް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހާލެއްގައި އެމައްސަލައެއްބަލާ ގޮތެއް ނިންމާނީ ޑިސިޕްލީނަރީ ކޮމެޓީންނެވެ.
 -5މުބާރާތުގައި ހޮވާވަނަތައް
-

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމު ( ސެޓްފިކެޓް ،ޓްރޮފީ ،މެޑަލް ،ފައިސާގެ އިނާމ 7000/-ރ )

-

މުބާރާތުގެ ރަނަރައަޕް ޓީމު ( ސެޓްފުކެޓް މެޑަލް ،ފައިސާގެ އިނާމު 5000/-ރ )

-

މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭޓީމު ( ސެޓްފިކެޓް ޓުރޮފީ ،ފައިސާގެ އިނާމު3000/-ރ )

-

ބަށީގެރާނީ (ސެޓްފިކެޓް ،ޓްރޮފީ )

-

މުބާރާތުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ (ސެޓްފިކެޓް ،ޓްރޮފީ )

-

ކޮންމެމެޗެއްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ (ސެޓްފިކެޓް)،
3
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 -6އެހެނިހެން
ހ -މެޗެއްގައި މިޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެވަގުތުން ވަގުތަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ މެޗްކޮމިޝަނަރެވެ.
އެކަމެއް ގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީންނެވެ.
ށ -ކޮންމެޓީމަކުންވެސް އެޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަށް މުބާރާތް ހިންގާ ޤަވާޢިދު މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން އަންގާ
އިޤުރާރު ވާންވާނެއެވެ.
 25އޮކްޓޯބަރ 2015
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