
 

  ایکا ن  یقائد اعظم ٹراف  ےچز کو نتیجہ خیز بنانے کی غرض سمی
  پوائنٹ سسٹم متعارف

 

ماہ کے لیے معطل  12کو جاری رکھنے سے انکار کرنے والی ٹیم میچ  •
 دیا جائے گاکر

 
 ء: 2020 اکتوبر 23کراچی، 

 
  کرکٹئر یمی اکتوبر سے شروع ہونے والے پاکستان کے پر 25نے   پاکستان کرکٹ بورڈ

متعارف مقابلے سے بھرپور پوائنٹ سسٹم مگر  یان ےیکے  ل  ،یٹورنامنٹ، قائد اعظم ٹراف
نئے پوائنٹ سسٹم کو متعارف کروانے کا مقصد ایونٹ کے زیادہ سے زیادہ  ۔ ہے اید کروا

س جانے والے ا  لےیپر کھ  وزی نیکے چار مختلف و یکراچمیچز کو نتیجہ خیز بنانا ہے۔ 
روز پر  5فائنل  ٹورنامنٹ کاگے،  ںیجائ لےی کھ چزیم 31طور پر  یمجموع  ںیم ونٹیا

 ا۔ مشتمل ہوگ
 

کمت عملی  کرنے کے لیے کھالڑیوں کو جارحانہ اور مثبت حکارکردگی  اور نتائج اخذ 
متعارف  نئی قائداعظم ٹرافی فرسٹ کالس ٹورنامنٹ کی ہوگا، کے ساتھ میدان میں اترنا 

 موجود ہیں۔  یہاںپلیئنگ کنڈیشنز   کروائی گئی
 

رنز بنانے والی ٹیم  400اوورز میں  100 اننگز کے  ابتدائینئے پوائنٹ سسٹم کے تحت 
آئے ملیں گے۔ اس سے بلے بازوں کے اسٹرائیک ریٹ میں بہتری بیٹنگ پوائنٹس  5کو 
   گی۔

 
حساب سےبیٹنگ پوائنٹس کی   اسکور بنانے کی رفتار کےیا اس سے کم اوورز میں  100

 ترتیب مندرجہ ذیل ہے: 
 رنز پر 200: ایک پوائنٹ

 رنز پر   250دو پوائنٹس: 
 رنز پر   300تین پوائنٹس: 
 رنز پر  350چار پوائنٹس: 

 رنز پر 400چ پوائنٹس: پان

https://www.pcb.com.pk/downloads/Updated%20PCB%20Mens%20More%20than%20One%20Day%20Match%20Playing%20Conditions%202020-21.pdf


 
کے لیے بھی پوائنٹ سسٹم میں اسی طرح باؤلرز میں مقابلے کی فضاء برقرار رکھنے 

نے کے حساب  ا اس سے کم اوورز میں وکٹیں گر یا    100کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔
 سےباؤلنگ پوائنٹس کی ترتیب مندرجہ ذیل ہے: 

 وکٹیں  3ایک پوائنٹ:
 وکٹیں  6دو پوائنٹس: 
 وکٹیں  8تین پوائنٹس: 

 
  200ں حریف ٹیم کو اوورز می 100اس طرح پہلے باؤلنگ کرنے والی ٹیم اگر ابتدائی 

پوائنٹس   6آؤٹ کردیتی ہے تو اس صورتحال میں اسے مجموعی طور پر  سے کم رنزپر
وکٹیں حاصل کرنے   زیادہ سے8اوورز میں  100س ابتدائی پوائنٹ  3ملیں گے۔جس میں 

 سے کم رنز پر محدود کرنے پر ملیں گے۔   200پوائنٹس حریف ٹیم کو  3اور 
 

س کی ترتیب مندرجہ یا اس سے کم اوورز میں اسکور کے حساب سےباؤلنگ پوائنٹ  100
 ذیل ہے: 

 سے کم رنز پر پوری ٹیم کو آؤٹ کرنے پر  300ایک پوائنٹ: 
 سے کم رنز پر پوری ٹیم کو آؤٹ کرنے پر  250دو پوائنٹس: 
 سے کم رنز پر پوری ٹیم کو آؤٹ کرنے پر   200تین پوائنٹس: 

 
تبدیلیاں کی میں بھی چند  پوائنٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ پی سی بی نے اپنی پلیئنگ کنڈیشنز

رض سے میدان چھوڑ فروغ دینے کی غھالڑیوں میں اسپرٹ آف کرکٹ کو ک ہیں۔جیسا کہ 
اگر کوئی بھی ٹیم ایسی حرکت کو مزید سخت کردیا گیا ہے۔   پابندیے پر عائد کر جان

 : کرتی ہےتو
 

 پر روک دیا جائے گا اور دوبارہ شروع نہیں کروایا جائے گا میچ کو وہیں  •

یہ  ماہ کی پابندی عائد کردی جائے گی۔ 12تمام کھالڑیوں اور آفیشلز پر کے ٹیم  اس  •
 ۔ پابندی پوری دنیا پر الگو ہوگی 

فوری طور پر ختم کردئیے جائیں  ساس ٹیم کے کھالڑیوں اور آفیشلز کے کنٹریکٹ •
 گے۔ 

کو اسکواڈ میں شامل کرکے ٹورنامنٹ  متبادل کھالڑیوں اور آفیشلز کو مذکورہ ٹیم   •
 جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ 

اس میچ میں حاصل کیے گئے مذکورہ ٹیم کے تمام پوائنٹس ختم کردئیے جائیں   •
 گے۔ 

 ے جائیں گے۔ کیایوارڈ ٹیم کو زیادہ سے زیادہ پوائنٹس حریف   •
 

کوویڈ   ٹیموں کوپیش نظر رکھتے ہوئے تمام کی صورتحال کو  19دوسری جانب کوویڈ
یہ متبادل الئک ٹو الئک  متبادل کھالڑی کو اسکواڈ میں شامل کرنے کی اجازت ہوگی۔  19



 19کھالڑی کا کوویڈکہ جب کسی  جاسکے گا کی بنیاد پر اور صرف اس وقت حاصل کیا 
 ٹیسٹ مثبت آیا ہو۔ 

 
متبادل کھالڑی  کے  19یا کوویڈ  کن کشنآئی سی سی قوانین کے مطابق پی سی بی بھی 

 کی اجازت دے رہا ہے۔
 

– ENDS – 
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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 
 

 

https://www.pcb.com.pk/tournament-reports.php?action=tournament_matches&tournament_id=1233&_no_redirect=1&new_page_limit=all
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-announces-covid-19-protocols-for-domestic-season.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-finalizes-broadcast-deal-for-pakistan.html

