سنٹرل پنجاب نے سندھ کو 227رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ
میں پہلی فتح حاصل کرلی
کراچی 5 ،دسمبر 2020ء:
نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے میچ میں سنٹرل پنجاب نے سندھ کو 227
رنز سے شکست دے دی،سندھ کی ٹیم کو  432رنز کا ہدف مال تھا،میچ کے چوتھے
روز سندھ کی ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر  152رنز سے اننگز کا آغا ز کیا تو
سندھ کے سعد علی  31رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے،شہزر محمد نے  50رنز بنائے ،جبکہ
سندھ کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں کھیل کے چوتھے روز  204ہی بنا
سکی۔سنٹرل پنجاب کے وقاص مقصود نے تین اور حسن علی نے چار وکٹیں حاصل
کیں۔ اس سے قبل سنٹرل پنجاب نے اپنی پہلی اننگز میں  276رنز بنائے تھے جبکہ
سندھ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں صرف  92رنز ہی بنا سکی تھی۔سنٹرل پنجاب کی
ٹیم نے دوسری اننگز میں  247رنز بنائے تھے اس طرح سنٹرل پنجاب کو سندھ کے
خالف  431کی برتری حاصل ہو گئی تھی۔ سنٹرل پنجاب کے وقاص مقصود نے میچ
میں 9وکٹیں حاصل کیں جبکہ حسن علی نے پانچ کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے فرسٹ کالس میچ میں خیبر پختوخواہ نے
بلوچستان کوشکست دے دی ،بلوچستان کو جیت کے لیے میچ کے آخری روز 400
رنز کا ہدف حاصل کر نا تھا تاہم اس کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں  224رنز پر
ڈھیر ہو گئی ،اویس ضیاء  43اور علی وقاص  44رنز بناکر نمایاں رہے۔خیبر
پختوخواہ کے باؤلرز ثمین گل اور محمد وسیم جونیئر نے تین تین کھالڑیوں کو آؤٹ
کیا ،ساجد خان نے دو اور عرفان للا شاہ نے ایک وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل
خیبرپختوخواہ نے اپنی پہلی اننگز میں  320رنز بنائے تھے جواب میں بلوچستان
کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 120رنز ہی بنا سکی تھی۔ اس سے قبل خیبرپختوخواہ کی
ٹیم اپنی دوسری اننگز میں  199رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بلوچستان کے تاج ولی
نے میچ میں سات وکٹیں حاصل کیں جبکہ خرم شہزاد نے چھ کھالڑیوں کو آؤٹ کیا،

چھ وکٹیں حاصل، خیبر پختوخواہ کے باؤلر ثمین گل اور محمد وسیم جونئیر نے چھ
 کی شاندار اننگز کھیلی153 کیں۔خیبرپختوخواہ کے کامران غالم نے پہلی اننگز میں
تھی۔

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلے جانے والے میچ کے چوتھے روز ناردرن کو
 رنز درکار تھے۔ ناردرن نے200 سدرن پنجاب کے خالف میچ جیتنے کے لیے
 وکٹوں سے6  وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر کے میچ4  اوورز میں41.5
 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ عمر امین53  اور حما د اعظم65 جیت لیا ۔ عمرا مین
 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھیں ۔91  جبکہ حماد اعظم نے102 نے پہلی اننگز میں
 رنز بنائے ۔ سدرن پنجاب کی جانب68 دوسری اننگز میں ناردرن کے ناصر نواز نے
 زاہد محمود اور عامر یامین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ۔، سے عمر خان نے دو
 رنز295  اور دوسری اننگز میں285 میچ میں سدرن پنجاب نے پہلی اننگز میں
 رنز بنائے تھے ۔381 بنائے جبکہ ناردرن نے پہلی اننگز میں
ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21:
•

31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10
first-class matches. For schedule, click here

•

The event will be played under Covid-19 protocols at four venues in Karachi, namely National
Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports
Complex.

•

Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings
and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan,
Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab

•

The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following
the conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were
postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.

•

The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect
PKR5million

•

PKR500,000 will be handed out to tournament’s top-performers and the player of the final
will get PKR50,000

•

Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing
player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB’s strategy and commitment to
enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click here to
read more

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

