
 

 قائداعظم ٹرافی سیکنڈ الیون کا آغاز اتوار سے ہوگا
  

 ء: 2020اکتوبر  17، کراچی
 

کراچی میں اکتوبر بروز اتوار سے ہوگا۔  18قائداعظم ٹرافی سیکنڈ الیون کا آغاز 
کی سیکنڈ الیون کرکٹ   شروع ہونے والے نان فرسٹ کالس ٹورنامنٹ میں سدرن پنجاب

 اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔  ٹیم

 

 اے  ایونٹ کےپہلے راؤنڈ کے میچز کی میزبانی اسٹیٹ بنک گراؤنڈ، کے سی سی
میچز این بی پی   چندایونٹ کے۔ کے سپرد کی گئی ہے ٹی ایم سی گراؤنڈ  اسٹیڈیم اور 

 ۔ اسپورٹس کمپلیکس میں بھی کھیلے جائیں گے

 

مدمقابل آئے گی،  ناردرن کے سدرن پنجاب کی ٹیم  ابتدائی راؤنڈ میں دفاعی چیمپئن
تین روزہ میچ  ٹی ایم سی گراؤنڈ   ے درمیان اتوار سے شروع ہونے واالدونوں ٹیموں ک

بلوچستان اور خیبرپختونخوا اسٹیٹ بنک گراؤنڈ جبکہ سنٹرل پنجاب کھیال جائے گا۔میں 
 ۔ مدمقابل آئیں گیکی ٹیمیں کے سی سی اے اسٹیڈیم میں اور سندھ 

 

ڈبل لیگ کی بنیاد پر کھیلے جانے والے ایونٹ میں ہر ٹیم دس میچز کھیلے گی۔ ایونٹ  
زیادہ فتوحات اور  جاری رہے گا، جس کے بعد دسمبر تک  13سے  11ل راؤنڈ کا فائن

پہلی اننگز میں سبقت کے ذریعے سب سے زیاد ہ پوائنٹس حاصل کرنے والےٹیم کو 
 اس حوالے سے پوائنٹس سسٹم مندرجہ ذیل ہے: چیمپئن قرار دیا جائے گا۔

 

For an outright win after taking the lead in the 1st 

innings.   
9 points   

For an outright win after conceding lead on the 

1st innings (Losing team will get no points)   
6 points   



For an outright win after a tie in the 1st innings 

(Losing team will get no points)   
6 points   

In case of a drawn match, team getting 1st innings 

lead    
3 points   

For tie where teams have completed two innings   2points each   

A team leading in 1st innings and 2nd innings tied shall 

get   
5 points   

For a tie in  the 1st innings (No outright result or 

drawn)   
2 points each   

Abandoned, Wash out or drawn match with no 1st 

innings result.   
1 point each   

Team win with an innings margin   1 bonus point   

Team facing follow-on and saving the match (result 

drawn)   
1 bonus point   

Team facing follow-on and winning the match        2bonus points   

 

 

نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کی طرح قائداعظم ٹرافی نان فرسٹ کالس میچوں میں شریک  
عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرکے اپنی ٹیم کے فرسٹ الیون اسکواڈ  وں کے پاسکھالڑی 

پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے ماتھے کا میں جگہ بنانے کی آپشن موجود ہوگی۔
 ۔ ہوگاسے کراچی میں شروع  اکتوبر 25رافی فرسٹ کالس ٹورنامنٹ جھومر قائداعظم ٹ

 

پروٹوکولز کے مطابق قائداعظم ٹرافی حالیہ ڈومیسٹک سیزن سے متعلق پی سی بی کے 
میں شریک تمام کھالڑی اور آفیشلز بائیو سیکیور ببل میں رہیں  نان فرسٹ کالس میچوں 

کراچی کے پروٹوکولز پر سختی سے عملدرآمد ہوگا۔  19کوویڈاس حوالے سے گے۔
یکیور ببل میں داخلے سے قبل تمام  و س بائیکے مقامی ہوٹل  میں بنائے گئے اس 

 ٹیسٹ مکمل کرلیے گئے ہیں۔  19کے کوویڈ کھالڑیوں

 

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ فائیو کے سیکنڈ الیون اسکواڈز میں شامل کھالڑیوں کے 
سے   10 میں شرکت کی غرض سے پی سی بی نے اس  ایونٹ کے دوران بقیہ میچوں 

 دن کا وقفہ رکھا ہے۔  10 نومبر تک، 19

 



ٹورنامنٹ میں مصروف زین فرسٹ الیون  راولپنڈی میں جاری نیشنل ٹی ٹونٹی کپ
قیادت دفاعی چیمپئن سدرن پنجاب کی  عباس کی جگہ سلمان علی آغا ابتدائی راؤنڈ میں

کے لیے  کا مظاہرہ کرنے تمام ٹیموں کے کپتان ایونٹ میں بہترین کاردگی ۔ کریں گے
 پرامید ہیں۔ 

 

 عظیم گھمن، کپتان بلوچستان سیکنڈ الیون:

پر سنبھالنے  عظیم گھمن کاکہنا ہے کہ وہ ایونٹ میں بلوچستان سیکنڈ الیون کی قیادت
فخر محسوس کرتے  ہیں، اسکواڈ میں شامل ہر کھالڑی ایونٹ کے آغاز کا شدت  بہت 

انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکواڈ میں باصالحیت نوجوان سے انتظار کررہا ہے۔ 
کھالڑیوں کے ساتھ ساتھ بہترین تجربہ کار کھالڑی بھی موجود ہیں، لٰہذا انہیں امید ہے  

 مظاہرہ کرے گی۔ ٹیم ایونٹ میں بہترین کھیل کا ان کی کہ 

 

 محمد سعد، کپتان سنٹرل پنجاب سیکنڈ الیون:

،  ے آغاز سے قبل کراچی آنےکا بہت فائدہ ہوگیا ہےمحمد سعد کا کہنا ہے کہ ایونٹ ک
نیٹ پریکٹس کی۔ انہوں نے کہا  اس دوران کھالڑیوں نے سخت جم ٹریننگ اوربھرپور

انہیں کھیل کے  آغاز کا کہ تمام کھالڑیوں کو کنڈیشنز کا بخوبی اندازہ ہوچکا ہے اور 
 انتظار ہے۔ 

 

 مہران ابراہیم، کپتان  خیبرپختونخوا سیکنڈ الیون: 

اور  خیبرپختونخوا سیکنڈ الیون کا اسکواڈ بہت متوازی ہے مہران ابراہیم کا کہنا ہے کہ 
گزشتہ سال کھالڑیوں سے بہترین کارکردگی کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں 

پہلی پوزیشن کے کے باعث کھالڑی رواں سال تک محدود رہنے دوسری پوزیشن 
 حصول کے لیے سخت محنت کررہے ہیں۔ 

 

 عمیر مسعود، کپتان ناردرن سیکنڈ الیون:

پہلے راؤنڈ میں دفاعی چیمپئن  ناردرن کی ٹیم ایونٹ کے  عمیر مسعود کا کہنا ہے کہ 
۔ انہوں  کرکے ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کرنے لیے پرامید ہےل پیش  کے خالف بہتر کھی

نے کہا کہ اسکواڈ میں بہترین فاسٹ باؤلر اور تجربہ کار بیٹسمین موجود ہیں، جن سے  
 توقع ہے۔ عمدہ کارکردگی کی 



 

 سیف ہللا بنگش، کپتان سندھ سیکنڈ الیون:

ہیں کی قیادت کا تجربہ رکھتے سطح پر ٹیم  19سیف ہللا بنگش کاکہناہے کہ وہ انڈر
کی قیادت کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ انہوں نے  کرکٹ ٹیم سیکنڈ الیونمگر سندھ 

اپنی انفرادی کارکردگی سے اسکواڈ میں شامل دیگر کھالڑیوں کے لیے  وہ  کہا کہ 
بہترین کھیل  ایونٹ میں تمام کھالڑی  کہ امید ہے  حوصلہ افزائی کاسبب بننا چاہتے ہیں،

 پیش کریں گے۔ 

 

 سیکنڈ الیون: آغا سلمان، کپتان سدرن پنجاب

گزشتہ سال کے چیمپئن ہونے کی وجہ سے اسکواڈ میں شامل  آغا سلمان کاکہنا ہے کہ 
انہوں نے کہا کہ وہ رواں  ہر کھالڑی پرجوش اور ایونٹ کے آغاز کا انتظار کررہا ہے۔

جس کے کامیاب دفاع کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ سال نوید یاسین نے   سال ٹائٹل
ٹیم میں   وہ بھی انہی کے  نقش قدم پر چلتے ہوئے شانداز انداز سے ٹیم کی قیادت کی،  

 دار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثالی کر
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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 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


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. 
 

 
 

 


