کوویڈ  19پرٹوکولز کے تحت منعقدہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے کامیاب
انعقاد پر پی سی بی مسرور
• وسیم خان نے ایونٹ کو چار چاند لگانے کا کریڈٹ کھالڑیوں ،آفیشلز ،فینز اور
میڈیا نمائندگان کو دے دیا
• پی سی بی نے ایکشن فوٹوزجاری کیں ،پی ٹی وی اسپورٹس نے ٹورنامنٹ کو
براہ راست نشر کیااورپی سی بی کے یوٹیوب چینل پر ایچ ڈی کوالٹی میں میچوں
کی الئیو اسٹریمنگ کی گئی
الہور 20 ،اکتوبر 2020ء:
پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی آپریشنل صالحیت اور
قابلیت کا بھرپورمظاہرہ کرکے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنایا ہے۔
اس دوران ٹورنامنٹ میں شریک نوجوان اور باصالحیت کرکٹرز نے عمدہ کارکردگی کا
مظاہرہ کیا۔
بائیو سیکیور ماحول میں کھیلے گئے اس  19روزہ ایونٹ کا پہال مرحلہ ملتان اور دوسرا
راولپنڈی میں کھیال گیا ،جہاں  33میچوں پر مشتمل ایونٹ کے فائنل میں خیبرپختونخوا
نے سدرن پنجاب کو  10رنز سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔
اتوار کے روز مکمل ہونے واال نیشنل ٹی ٹونٹی کپ ،کورونا وائرس کی صورتحال کے
باوجود اعالن کردہ ڈومیسٹک سیزن  2020-21کا پہال ایونٹ تھا ،اب دوسرا ٹورنامنٹ،
قائداعظم ٹرافی 25 ،اکتوبر سے کراچی میں شروع ہوگا۔
وسیم خان ،چیف ایگزیکٹو پی سی بی:
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا کہنا ہےکہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ
دراصل پی سی بی کے میڈیکل پینل اور نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر کی پیشہ ورانہ مہارت
کا منہ بولتا ثبوت ہے ،ان دونوں شعبوں نے مل کر کھالڑیوں اور آفیشلز کو ایک ایسا
محفوظ بائیو سیکیور ماحول فراہم کیا ،جہاں ُکل  19روز تک سنسنی خیز میچز کھیلے
گئے۔

ہم،انہوں نے کہا کہ پی سی بی کے تمام شعبہ جات ایونٹ کے آغازسے ہی متحرک تھے
اپنے معیار کو بلند کرکےدنیا کا معزز ترین کرکٹ بورڈ بننا چاہتے ہیں۔
چیف ایگزیکٹو پی سی بی نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس
کے باعث بائیو سیکیور ببل میں نظم و ضبط اور مقررہ قواعد و ضوابط کی پیروی کرنے
 پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان حاالت میں اب،پر وہ کھالڑیوں اور آفیشلز کے مشکور ہیں
 کو ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔19کرکٹ اور کوویڈ
وسیم خان نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندر اور باہر بسنے والے تمام کرکٹ فینز کے تہہ
 کو ایک بڑا برانڈ بنانے میں2020 دل سے مشکور ہیں جنہوں نے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ
 اس دوران سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر صارفین کے تبصرے،اہم کردار ادا کیا
اور تجزئیے کسی بھی دوسرے ڈومیسٹک ایونٹ سے کہیں زیادہ تھے۔

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

