
 
 آغاز ہوگابدھ سے کا چیمپئن شپ کرکٹ ایسوسی ایشنز 

 

 ء:8282ستمبر  82الہور، 

 

آغاز بدھ سے کہ کرکٹ ایسوسی ایشنز چیمپئن کا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعالن کیا ہے 

 اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ سندھ کی ٹیم ایونٹ میں تین روزہ فارمیٹ پر مشتمل اسہوگا۔

 

جاری رہیں گے۔ یہ میچزایل سی سی اے نومبر تک  41ستمبر سے  92ایونٹ کے میچز 

رانا نوید  سمیتفیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم اور سعید اجمل اکیڈمی  کے عالوہگراؤنڈ الہور 

 الحسن اکیڈمی شیخوپورہ میں کھیلے جائیں گے۔

 

ایل سی سی اے گراؤنڈ الہور میں سندھ اور سینٹرل پنجاب کے مابین ایونٹ کا افتتاحی میچ 

کرکٹ ایسوسی والے  حال ہی میں مکمل ہونےدفاعی چیمپئن سندھ کی ٹیم کھیال جائے گا۔

 ۔کرچکی ہےٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ میں بھی کامیابی حاصل ایشنز 

 

سدرن پنجاب اور اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد جبکہ اُدھر بلوچستان اور خیبرپختونخوا کی ٹیمیں 

 کی ٹیمیں رانا نوید الحسن اکیڈمی شیخوپورہ میں مدمقابل آئیں گی۔ناردرن 

 

سے  49ایونٹ کا فائنل راؤنڈ ز ڈبل لیگ کی بنیاد پر کھیلیں جائیں گے۔ ایونٹ کے تمام میچ

ٹورنامنٹ میں زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے والی ٹیم کو فاتح نومبر تک کھیال جائے گا۔ 41

 پوائنٹس کی تقسیم مندرجہ ذیل انداز سے کی جائے گی:ایونٹ میں قرار دیا جائے گا۔ 

 

 پوائنٹس 2میچ میں کامیابی حاصل کرنے پر:  بعدپہلی اننگز میں سبقت کے 

)ہارنے والی  پوائنٹس 6میچ میں کامیابی حاصل کرنے پر: پہلی اننگز میں خسارے کے بعد

 ٹیم کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا(

)ہارنے والی پوائنٹس 6میچ میں کامیابی حاصل کرنے پر:  پہلی اننگز برابر ہونے کے بعد

 ٹیم کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا(

 پوائنٹس 3ڈرا ہونے کی صورت میں پہلی اننگز میں سبقت حاصل کرنے پر: میچ 

 پوائنٹس  9،9دونوں ٹیموں کو دونوں اننگز مکمل ہونے پر میچ برابر ہوجائے: 



 پوائنٹس 5پہلی اننگز میں سبقت حاصل کرنےوالی ٹیم کو میچ برابر ہونے پر: 

  9،9دونوں ٹیموں کو تو:  رہی ہوپہلی اننگز برابر  ختم ہو مگر پرمیچ بے نتیجہ یا ڈرا 

 پوائنٹس

بارش یا کسی وجہ سے بے نتیجہ ختم ہونے والے میچ کی پہلی اننگز بھی مکمل نہ ہونے 

 پوائنٹ 4،4 دونوں ٹیموں کوپر : 

 ایک اننگز کے مارجن سے کامیابی پر: ایک بونس پوائنٹ

 ایک بونس پوائنٹفالو آن کا شکار ٹیم اگر میچ بچا لے)میچ ڈرا ہوجائے(: 

 بونس پوائنٹ 9فالو آن کا شکار ٹیم اگر میچ جیت جائے تو: 

 

، میں شریک ٹیمیں متوازی ہیں کپتان پرامید ہیں کہ ٹورنامنٹوقع پر تمام ٹیموں کے اس م

  :کرکٹ کو سخت مقابلے دیکھنے کو ملیں گے شائقین  

 

  :ونیال کنڈیکپتان بلوچستان س، گھمن میعظ
۔ ہمارا اسکواڈ نوجوان اور تجربہ کار ہےہم نے ٹورنامنٹ کے لیے بھرپور تیاری کررکھی 

بیٹنگ ہمارا  سببکے بیٹرز کار اچھے آلراؤنڈرز اور تجربہ ۔ ہےپر مشتمل  کھالڑیوں

 مضبوط شعبہ ہے۔

 

 :ونیال کنڈیپنجاب س سنٹرل، کپتان شان یعل
 یپور ےیکے ل کا مظاہرہ کرنے  یکارکردگ یاچھ ںیم اس تین روزہ کرکٹ ٹورنامنٹہم 

 ںیٹورنامنٹ م ، امید ہے بہت مضبوط ہے  پارٹمنٹیفاسٹ باؤلنگ ڈ ہمارا۔ ںیہ اریطرح ت

 ۔کارکردگی پیش کریں گے یاچھ

 

 :ونیال کنڈیس برپختونخوایخ، کپتان وقار احمد 
۔ ہمارے ہم نے ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے ایک ہفتے پر مشتمل کیمپ میں شرکت کی

 میں نوجوان اور باصالحیت کھالڑی شرکت کررہے ہیں۔ اسکواڈ 

 

 :ونیال کنڈیس ناردرنکپتان ، دیعمر وح
کو دور کرنے کے  اپنی خامیوںتربیتی کیمپ میں  کے لیے لگائے گئےٹورنامنٹ ہم نے  

ہمارے پاس اچھے اسپنرز موجود ہیں، جو حریف ٹیم کو آل آؤٹ ہے۔  یسخت محنت ک ےیل

 کرنے کی صالحیت رکھتے ہیں۔

 

 : ونیال کنڈیس سندھ، کپتان ہللا بنگش  فیس

گزشتہ ہمارا اسکواڈ متوازی ہے، ۔ہم ایونٹ میں ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہیں

 سیزن سے بھی بہتر کارکردگی پیش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔

 



بلکہ وہ ٹورنامنٹ میں بہترین کھیل پیش کرنے کے لیے کھالڑیوں پر کوئی دباؤ نہیں  

 ۔پراعتماد ہیں

 

 : ونیال کنڈیپنجاب س سدرن،کپتان نیالد نیمع
آہنگ ہونے کے لیے تربیتی کیمپ کا انعقاد سے ہم  شنزیکنڈ قبلسے  ٹورنامنٹ کے آغاز

کھالڑی بہترین کارکردگی کا پرعزم ہیں کہ  ۔بھرپور محنت کی ہےکوچز نے ، جہاںکیا

 مظاہرہ کریں گے۔
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ABOUT THE PCB 

 

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which 

was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the 

implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high 

quality training provision for officials and coaches. 
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