
 

پر  کی ٹیموں کے ٹرائلز سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز 19سینئر اور انڈر 
 اپ ڈیٹ 

 
 ء: 2021مارچ   17 الہور،

 
کی سینئر اور  سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز   کی  پاکستان کرکٹ بورڈ نے بلوچستان اور سندھ

   ہے۔  اعالن کردیا کے شیڈول کاے ٹرائلز کرکٹ ٹیموں ک 19انڈر 
 

کے  کرکٹ ایسوسی ایشنز   مارچ سے شروع ہونے والے ان ٹرائلز کی نگرانی دونوں 20
 ۔ کریں گے  کے اراکین  جونیئر کرکٹ سلیکشن کمیٹی کوچز اور  

 
پنے  سفید کٹ زیب تن کرکے ا بجے 8صبح   ے لیےکٹرائلز کے خواہشمند کرکٹرز  

تک جاری  بجے  6سے شام   9 الزمی ہوگا۔ہر وینیو پر ٹرائلز صبحمقررہ مقام پر پہنچنا 
 ۔ رہیں گے

 
رمیاں معطل ہونے کے سبب بقیہ چاروں  ں کی سرگ پنجاب اور خیبرپختونخوا میں کھیلو

کرکٹ ٹیموں کے ٹرائلز کا شیڈول بعد میں    19کرکٹ ایسوسی ایشنز کی سینئر اور انڈر 
 جاری کیا جائے گا۔

 
نہیں ٹرائلز میں شرکت کے  چکے ہیں ارجسٹر کرواٹرائلز کے لیے خود کو  جو کھالڑی 

سینئر ٹیموں کے ٹرائلز میں  پرنٹ ہمراہ النے ہوں گے۔ فارم کے   رجسٹریشنلیے اپنے 
کے ٹرائلز میں شریک  ٹیموں    19لیے اپنا شناختی کارڈ اور انڈر شریک کرکٹرز کے 

 ۔النا الزمی ہوگاکے لیے اپنا "ب فارم"  کھالڑیوں
 

وہ وینیو پرپہنچ کر خودکورجسٹر   ،ائی  و کر جن کھالڑیوں نے اب تک رجسٹریشن نہیں  
 کرواسکتے ہیں۔ 

 
کے   19  ڈی کوو   ےیبنانے کے ل ینی ق ی صحت اور حفاظت کو  یک   وںی دوران کھالڑ  اس



کرنا، گراؤنڈ کے   کیراستوں پر بخار چ  یداخل ںی جائے گا۔ جس م ای پروٹوکولز پر عمل ک 
فاصلے سے  یکا اپنے چہروں کو ماسک سے ڈھانپنا اور سماج   وںیباہر موجود کھالڑ

 ای کے سامان کے تبادلے  لیکھ بیٹ کے عالوہ۔ںی شامل ہ  رہی پر عمل کرنا وغ  اتی متعلق ہدا 
بیک وقت  حکومتی ایس اوپیز کے مطابق ۔یہوگ  ںی اجازت نہ  یپر تھوک لگانے ک  ندیگ

کھالڑیوں کو ٹرائلز میں شرکت کی اجازت ہوگی۔  300مقام پر زیادہ سے زیادہ کسی بھی  
 کی ممکنہ عالمات کی صورت میں ٹرائلز دینے نہ آئیں۔  19برائے کرم ! کوویڈ 
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