نیشنل کپ ٹی ٹونٹی سیکنڈ الیون :خیبرپختونخوا اور سنٹرل پنجاب نے
اپنے اپنے میچز جیت لیے
الہور3،اکتوبر 2020ء :
قذافی اسٹيڈيم الہور ميں جاری نيشنل کپ ٹی ٹونٹی سيکنڈ اليون کے تيسرے روز
خيبرپختونخوا اور سنٹرل پنجاب نے اپنے اپنے ميچز جيت ليے ۔
پہلے ميچ ميں خيبرپختونخواکے اوپنرز اسرار ہللا اور مصد ق احمد کی  145رنز کی
شاندار ابتدائی شراکت کی بدولت سدرن پنجاب کو  10وکٹوں سےشکست دے کر آؤٹ
کالس کرديا۔ اسرار ہللا  71اور مصدق احمد  62رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔
اس سے قبل خيبرپختونخوا نے ٹاس جيت کرپہلے فيلڈنگ کا فيصلہ کيا تو سدرن پنجاب
نے مقررہ  20اوورز ميں  8وکٹوں کے نقصان پر 140رنز بنائے۔ سلمان علی نے88
رنز اسکور کيے جبکہ محمدسرور نے  3کھالڑيوں کو آؤٹ کيا۔
دوسرے ميچ ميں سنٹرل پنجاب نے بلوچستان کو 17رنز سے ہراديا۔
 143رنز کے تعاقب ميں بلوچستان کی ٹيم مقررہ بيس اوورز ميں  9وکٹوں کے نقصان
پر  125رنز ہی بناسکی۔ اياز تصور  48اور عبدالناصر  24رنز بناکر نماياں رہے۔
سنٹرل پنجاب کے وقاص مقصود اور بالول اقبال نے  2،2وکٹيں حاصل کيں۔
اس سے قبل اختر شاہ کے شاندار باؤلنگ اسپيل کا سامنا کرتے ہوئےسنٹرل پنجاب کی
ابتدائی  4وکٹيں محض  65رنز پر گر گئيں ،جس کے بعد رضا علی ڈار اور محمد سعد
نے ذمہ دارانہ بيٹنگ کرتے ہوئے ٹيم کو سنبھاال ديا۔ رضا علی ڈار  39اور محمد سعد
 36رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ سنٹرل پنجاب نے مقررہ بيس اوورز ميں  7وکٹوں کے نقصان
پر  142رنز بنائے۔
بلوچستان کے اختر شاہ نے  4اور نجيب ہللا نے  2وکٹيں حاصل کيں۔
خيبرپختونخوا اور سنٹرل پنجاب کی ٹيميں اپنے اپنے ميچز جيت کر پوائنٹس ٹيبل پر

بالترتيب پہلے اور دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہيں۔ دونوں ٹيميں اب تک اپنے دونوں ميچز
 پوائنٹس حاصل کرچکی ہيں۔4،4 جيت کر
About the National T20 Cup
•

The 2020-21 season curtain-raiser under Covid-19 protocols will be held from 30 September to 18
October with the First XI matches in Multan and Rawalpindi, and Second XI matches in Lahore.
Complete event and season’s schedule available here

•

Imad Wasim’s Northern will defend the title they won in 2019-20 after defeating Balochistan in
front of a packed-to-capacity Iqbal Stadium, Faisalabad. Other four sides are Central Punjab,
Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab

•

Pakistan’s very best white-ball cricketers will feature in the competition. Complete player squads
are available here.

•

As part of the US$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services,
the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click here to read
more about the three-year agreement

•

The First XI event carries a total prize money of PKR9million with the winner collecting a cheque
of PKR5million and the runner-up receiving PKR2.5million.

•

With one eye on the ICC T20 World Cups 2021 and 2022 the First XI matches will be held on
double-league, meaning each player will get a minimum of 10 matches to impress the national
selectors as well as franchise owners for the HBL Pakistan Super League 2021

•

With match fee for white-ball matches set at PKR40,000, the double-league format provides a
high-performing player to earn, at least, PKR400,000. This is part of the PCB’s strategy and
commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers

•

To know and understanding potential player earnings in the 2020-21 domestic season, please
click here

