انڈر  19ٹرائلز کے لیے  291نوجوان کرکٹرز کو مدعو کرلیا
گیا
• یہ ٹرائلز  11سے  19ستمبر تک ایبٹ آباد ،کراچی ،الہور،
ملتان ،کوئٹہ اور راولپنڈی میں جاری رہیں گے
الہور 5 ،ستمبر 2020ء:
پاکستان کرکٹ کرکٹ بورڈ نے اعالن کیا ہے کہ چھ ایسوسی ایشنز کی انڈر 19
کرکٹ ٹیموں کی تشکیل کے لئے  291نوجوان کھالڑیوں کو ٹرائلز میں شرکت
کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔
ٹرائلز کا یہ سلسلہ  11سے  19ستمبر تک جاری رہے گا۔ ان ٹرائلز کی نگرانی
چار رکنی جونیئر سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی میں سلیم جعفر ،ثناءہللا بلوچ،
وجاہت ہللا واسطی اور توفیق عمر شامل ہیں۔ اس موقع پر تمام ٹیموں کے کوچز
اور اسسٹنٹ کوچز بھی سلیکشن کمیٹی کی معاونت کریں گے۔ ٹرائلز کے بعد
قومی انڈر  19ٹورنامنٹس کے لیے اسکواڈز کا اعالن کیا جائے گا۔
یہ ٹرائلز تمام کرکٹ ایسوسی ایشنز کے اہم سینٹرز میں  2,2روز تک منعقد
کروائے جارہے ہیں۔ سدرن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی انڈر  19ٹیموں کی
تشکیل کے لئے ٹرائلز  11اور  12ستمبر تک بالترتیب ملتان اور ایبٹ آباد میں
ہوں گے۔
سینٹرل پنجاب اور ناردرن کی انڈر  19ٹیموں کے لیے بالترتیب ایل سی سی اے
گراؤنڈ الہور اور پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ،راولپنڈی میں دو روزہ ٹرائلز  14اور 15
ستمبر کو ہوں گے۔ اسی طرح سندھ انڈر  19کرکٹ ٹیم کے لیے ٹرائلز  17سے
 18ستمبر تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوں گے۔

 ٹیم کے لیے بگٹی اسٹیڈیم کوئٹہ میں شیڈول دو روزہ19 بلوچستان انڈر
 ستمبر کو لیے جائیں گے۔19  اور18ٹرائلز
مندرجہ ذیل بیان کیے گئے معیار کے مطابق کھالڑیوں کو ٹرائلز کے لیے شارٹ
:لسٹ کیا گیا ہے
 ٹیم کی نمائندگی کی ہو19 جنہوں نے پاکستان انڈر
 ٹورنامنٹس19  میں منعقدہ انڈر2019-20 جنہوں نے ڈومیسٹک سیزن
کھیلے ہوں
 میں منعقدہ انڈر2017-18  اور2018-19 جنہوں نے ڈومیسٹک سیزنز
 ٹورنامنٹس کھیلے ہوں16
 میں اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے2018-19 انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ
والے کھالڑی

•
•
•
•

19 اس دوران کھالڑیوں کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوویڈ
کے پروٹوکولز پر عمل کیا جائے گا۔ جس میں داخلی راستوں پر بخار چیک
 گراؤنڈ کے باہر موجود کھالڑیوں کا اپنے چہروں کو ماسک سے ڈھانپنا،کرنا
اور سماجی فاصلے سے متعلق ہدایات پر عمل کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ کھیل کے
سامان کے تبادلے یا گیند پر تھوک لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
 تین روزہ کرکٹ19  ایک روزہ ٹورنامنٹ اور قومی انڈر19 قومی انڈر
 مریدکے اور شیخوپورہ میں، نومبر تک الہور29  اکتوبر سے13 ٹورنامنٹس
کھیلے جائیں گے۔
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.

