
 

ولر ویمنز ٹی ٹوٹنی چیمپئین شپ  نیشل ٹرائینگ  

پی سی بی چیلنجرز نے پی سی بی ڈائنامائٹس کو پانچ وکٹ سے شکست دے  

 دی 

   ء:2020نومبر   29راولپنڈی،   

  بی سی  پی میں  میچ چھٹے کے شپ  چیمپئین  کرکٹویمنز ٹونٹی  ٹرائینگولرٹی  نیشنل

  کرکٹ  پنڈی ۔ دی دے شکست سے وکٹوں  5 کو  مائٹس ڈائنا بی سی پی  نے  چیلنجرز

  پی ۔کیا فیصلہ کا  فیلڈنگ کر  جیت ٹاس نے   چیلنجرز بی سی پی میں  راولپنڈی اسٹیڈیم

  بنائے رنز 108 پر نقصان کے وکٹوں 9  میں  اوورز 20 مقررہ  نے مائٹس  ڈائنا بی سی

  نے  خان  ناہیدہ۔   رہیں ٹؤآ ناٹ ساتھ کے رن  ایک  سندھو  نشرہ  اور 6 شمیم رامین۔ 

  بنائے رنز 13 نے امتیاز کائنات اور 15  نے  سہیل عمیمہ ، 18  نے ظفر  عائشہ ، 26

  نے ڈار ندا اور انور ایمن ،  نذیر صبا ،ءثنا فاطمہ سے جانب کی  چیلنجرز  بی  سی پی۔ 

۔کیں  حاصل وکٹیں  دو  دو      

  پی ۔ لیا کر حاصل  پر  وکٹوں 5 پہلے گیندیں 4 ہدف مطلوبہ نے چیلنجرز  بی  سی پی 

۔ بنائے رنز 110 پر وکٹوں 5 نے چیلنجرز  بی سی   

  معروف بسمہ۔   رہیں ٹؤآ ناٹ ساتھ کے  رنز 30 ءثنا فاطمہ اور  45  معروف بسمہ

 کا  گیندوں 43 نے  انہوں  تھا شامل چھکا   ایک  اور چوکے  2 میں   اننگز ٹؤ آ ناٹ  کی

۔ کھیلی  اننگز کی رنز 16 نے علی منیبہ۔  کیا سامنا   

 نشرہ  ، بیگ  ڈیانا  جبکہ  دو  نے امتیاز کائنات  سے جانب  کی  ڈائنامائٹس بی  سی پی 

  سی پی پر پرفارمنس  راونڈ آل ۔ کی حاصل  وکٹ  ایک ایک  نے  شمیم رامین   اور سندھو 

۔گیا دیا قرار میچ  دی آف پلئیر  کو ء ثنا  فاطمہ کی   چیلنجرز  بی    

  ٹونٹی ٹرائینگولرویمنزٹی  نیشنل   نے چیلنجرز  بی سی پی اور مائٹس  ڈائنا بی   سی پی 

  کھیال  کو   دسمبر یکم فائنل۔  لیا کر کوالیفائی لیے کے  فائنل کے شپ چیمپئین  کرکٹ

۔گا  جائے   

 



ABOUT NATIONAL TRIANGULAR T20 WOMEN’S CRICKET CHAMPIONSHIP 2020: 
  

•       PCB Blasters, PCB Challengers and PCB Dynamites will feature in the tournament 
  

•       Seven matches, including the final, will be played from 22 November to 1 December at the 
Pindi Cricket Stadium, Rawalpindi. Schedule available here 

  
•       The winner of the tournament will receive PKR1million while the runner-up will collect 
PKR500,000 
  
•       The PCB will live-stream all seven matches on its YouTube channel, through a nine-
camera production. 

  
•       The PCB will provide action photos for editorial use only. Master link available here 

 

https://www.pcb.com.pk/national-triangular-t20-womens-cricket-championship-2020/tournament/1241.html
https://www.youtube.com/channel/UCiWrjBhlICf_L_RK5y6Vrxw
https://drive.google.com/drive/folders/1xubXwmJ3Lsh2aZYZIioykpomjWHCQF0S

