લીગ ઓપર� ટર
ુ 2022-23
હ�ન્ડ�ક

પ્રસ્તાવના
ઓલ ઇ�ન્ડયા �ટબોલ ફ�ડર� શન (AIFF) િસઝન 2022-23 માટ� ગોલ્ડન બેબી લીગની
�ી� આ� ૃિ� ર�ૂ કરવામાં �ુશી અ�ુભવે છે . 2 વષર્ �ુધી ગોલ્ડન બેબી લીગ�ુ ં સફળ
આયોજન કયાર્ પછ�, કોિવડના કારણે આ �ો�ક્ટને અસર પડ� હતી. અમે અમારા
લીગ ઓપર� ટરોના �ુસ્સા, મ�મતા અને ખંતને પારખીએ છ�એ �મણે આ સમયગાળા
દરિમયાન બાળકોને િવિવધ ર�તે જોડવા�ુ ં ચા�ુ રાખ્�ુ ં હ� ું અને હવે �યાર� આ
મહામાર�થી આપણને લગભગ �ટકારો મળ� ગયો હોય તેવી �સ્થિત લાગી રહ� છે
ત્યાર� , અમે તમને બાળકોને આનંદ કરવા, શીખવા માટ� રમતના મેદાનમાં પાછા
લાવવા અને ગોલ્ડન બેબી લીગના માધ્યમથી �ટબોલ, �ટસલ અને/અથવા બીચ
સોકર રમતો રમીને િમ�ો બનાવવા માટ� આમંિ�ત કર�એ છ�એ.
આ હ�ન્ડ�ુક ભારતીય �ટબોલના તમામ �હસ્સેદારો માટ� ક� �ઓ બાળકોને �ટબોલ
�ારા જોડવા અને તેમનામાં તફાવત લાવવા માંગે છે તેમને લ�યમાં રાખીને તૈયાર
કરવામાં આવી છે , પછ� ભલે તે ક્લબ, એક�ડ�મી, શાળાઓ, �બન-સરકાર� સંસ્થાઓ,
માતાિપતા, કોચ અથવા �ટબોલ ચાહકો, કોઇપણ હોય. દર� ક વ્ય�ક્ત માટ� આ હ�ન્ડ�ુક
છે !દ� શમાં કોઇપણ વ્ય�ક્ત ગમે ત્યાં AIFF ગોલ્ડન બેબી લીગ�ુ ં આયોજન કર� શક� છે .
આ લીગ્સનો ઉ�ે શ્ય બાળકોના �લ�ગ, ધમર્, આિથ�ક � ૃષ્ઠ� ૂિમ અથવા વંશીય � ૂળને
ધ્યાનમાં લીધા િવના તેમના સ્થાિનક સ�ુદાયો �ુધી �ટબોલની રમતને પહ�ચાડવાનો
છે .
અમારા લીગ ઓપર� ટરોના �િતસાદના આધાર� , અમે આ િસઝન�ુ ં આયોજન કરવા
માટ� આ માગર્દિશ�કાને વ�ુ લવ�ચક અને સરળ બનાવી છે . તેનો �ુખ્ય ઉ�ે શ્ય
સલામત, આવકારદાયક, મનોરં જક અને �ુણવ�ા� ૂણર્ �ટબોલની રમતનો અ�ુભવ
� ૂરો પાડવાનો છે અને અમને આશા છે ક� આ હ�ન્ડ�ુક તમને આપણાં બાળકો માટ�
આવો રમવાનો માહોલ તૈયાર કરવામાં મદદ�પ થશે.
તમારા ��ો, �િતસાદ અને વાતાર્ઓ � ૂબ
babyleagues@the-aiff.com પર મોકલી શકો છો.

� ૂલ્યવાન

છે

અને

તેને

અમે નવી િસઝન માટ� આપ સૌને �ુભેચ્છા પાઠવીએ છ�એ.ચાલો સાથે મળ�ને
ભારતીય �ટબોલને આગળ લઇ જવા માટ� હાથ િમલાવીએ.
ટ�મ ગોલ્ડન બેબી લીગ

િવષય � ૂ�ચ
• પ�રચય

• ગોલ્ડન બેબી લીગ યોજવાના લાભો
• ગોલ્ડન બેબી લીગ ક�ટ�ગર�ઓ
• 1: 1 (વન ઓલ) સબિસડ�
• મેચ�ુ ં ફોમ�ટ (�ટબોલ)
• મેચ�ુ ં ફોમ�ટ (�ટસલ)

• મેચ�ુ ં ફોમ�ટ (બીચ સોકર)
• પોઇન્ટ િસસ્ટમ

• મેચના �દવસોએ પીચની ગોઠવણ
• બાસ્ક�ટબોલ કોટર્ પર �ટસલ

• બીચ સોકર - રમત�ુ ં મેદાન
• પીચની માગર્દિશ�કા
• તબીબી વ્યવસ્થા

• �ટબોલના સફળ �દવસ માટ� પાંચ ફાઉન્ડ�શન
• બાળકોની �ુરક્ષા
• આચાર સં�હતા

• �જલ્લા ચે�મ્પયનિશપ

• લીગ ઓપર� ટર�ુ ં ર� �ન્ક�ગ

• રમવાના ધોરણો - �ટબોલ
• રમવાના ધોરણો - �ટસલ

• રમવાના ધોરણો - બીચ સોકર
• પ�રિશષ્ટ A

• સ્થળ�ુ ં � ૂલ્યાંકન
• મહત્વ� ૂણર્ સંપક�

પ�રચય
AIFF ગોલ્ડન બેબી લીગ્સ એ ઓલ ઇ�ન્ડયા �ટબોલ ફ�ડર� શન �ારા 6 થી 12 વષર્થી
ઓછ� વયના ખેલાડ�ઓનો જોડવા માટ� શ� કરવામાં આવેલો એક ખેલાડ� િવકાસ
�ો�ક્ટ છે . આ �ો�ક્ટનો ઉ�ે શ્ય દ� શનાં દર� ક બાળકને �ટબોલ રમવા માટ� એક
પ્લેટફોમર્ � ૂ�ંુ પાડવાનો છે . તેના ઘણા ઉ�ે શ્યો છે , �મ ક�:
•
•
•
•
•
•

બાળકો માટ� રમતનો માહોલ � ૂરો પાડવો
�ુવા �ટબોલ માટ� બ્લોક�ુ ં િનમાર્ણ કર�ું
�ટબોલની સંસ્�ૃિત િવકસાવવી
ખેલાડ�ઓ�ુ ં લાંબાગાળા�ુ ં જોડાણ અને તેમનો િવકાસ
આનંદ કરવાનો, શીખવાનો અને િમ�તાનો માહોલ બનાવવો
સૌના માટ� �ટબોલ

AIFF સભ્ય સંગઠનોના સમથર્નથી સ�ુદાયો અને �દ� શોમાં બાળકો માટ� ગોલ્ડન બેબી
લીગ યોજવા માટ� વ્ય�ક્તઓ અને સંસ્થાઓને ઓળખીને અને તેમ�ુ ં સશ�ક્તકરણ
કર�ને આ લ�ય �ાપ્ત કરવામાં આવે છે .
ગોલ્ડન બેબી લીગ�ુ ં આયોજન કરવા માટ� અર� કરવા�ુ ં એકદમ સરળ છે . સંભિવત
લીગ ઓપર� ટરો ગોલ્ડન બેબી લીગ મોબાઇલ એ�પ્લક�શન ડાઉનલોડ કર�ને મં�ૂર�
મેળવવા માટ� એ�પ્લક�શન �ારા અર� કર� શક� છે . AIFF મેમ્બર એસોિસએશનની
મં�ૂર� મળ્યા પછ�, ઓપર� ટર આ હ�ન્ડ�ુકની માગર્દિશ�કા અ�ુસાર ‘માન્યતા �ાપ્ત’
ગોલ્ડન બેબી લીગ�ુ ં આયોજન કરવા માટ� આગળ વધી શક� છે .
લીગ ઓપર� ટર એકવાર મોબાઇલ એપ પર તમામ મા�હતી અપડ�ટ કર� લે અને AIFF
�ારા િવનંતી કરવામાં આવેલી અન્ય ઔપચા�રકતાઓ � ૂર� થઇ �ય તે પછ� ગોલ્ડન
બેબી લીગ�ુ ં આયોજન કરવા માટ� માન્યતા મળે છે .

ગોલ્ડન
બેબી લીગ
યોજવાના
લાભો

• સંચાલન અને આયોજન કરવા�ુ ં સરળ છે
• ઓછો ખચર્ થાય છે

• બાળકોની વય અ�ુસાર િવકાસ માટ� યોગ્ય રમતો
આપવામાં આવે છે

• બાળકો, માતા-િપતા અને કોચને આકષર્વા માટ� આકષર્ક
જોડાણ મોડલ

• એપ �ારા લીગ�ુ ં સંચાલન કરવા�ુ ં સરળ બનાવવામાં
આવ્�ું છે

• મા� � ૂળ� ૂત ઇન્�ાસ્�ક્ચરની જ�ર પડ� છે

• કોઇપણ વ્ય�ક્ત અથવા સંસ્થા તે� ુ ં આયોજન કર� શક� છે
• ઓલ ઇ�ન્ડયા �ટબોલ ફ�ડર� શન અને તેના સભ્ય સંગઠન
તરફથી માન્યતા મળે લી છે

ગોલ્ડન બેબી
લીગ ક�ટ�ગર�ઓ
વય �ૂથો

1

2

3

વય �ૂથમાં ટ�મો

8

8

8

ટ�મ દ�ઠ મેચોની ન્� ૂનતમ સંખ્યા

7

14

21

લીગ ઓપર� ટર આ િસઝન�ુ ં આયોજન કરવા માંગતા હોય તે ગોલ્ડન બેબી લીગની
ક�ટ�ગર� પસંદ કર� શક� છે .
તદા�ુસાર તેમની લીગને માન્યતા આપવામાં આવશે.
1 સ્ટાર ટ�મ ગોલ્ડન બેબી લીગ:
નવા ગોલ્ડન બેબી લીગ ઓપર� ટરો માટ� આદશર્
2 સ્ટાર ટ�મ ગોલ્ડન બેબી લીગ:
• �ઓ વ�ુ વય �ૂથો અને બાળકોને સામેલ કર� શક� તેમ હોય તેવા અ�ુભવી લીગ
ઓપર� ટરો માટ� આદશર્ છે .
• AIFF માન્યતા �ાપ્ત એક�ડમીઓએ એક�ડ�મી એ���ડટ�શન પોઇન્ટ્સ માટ� ના આ
માપદં ડો � ૂરા કરવાના રહ�શે.।
3 સ્ટાર ટ�મ ગોલ્ડન બેબી લીગ:
• �ઓ ઘર� � ું ખેલાડ�ઓના લાંબાગાળાના િવકાસનો માગર્ તૈયાર કરવા માંગતી હોય
તેવી ક્લબ અને એક�ડ�મી માટ� આદશર્ છે .
• ઇ�ન્ડયન �ુપર લીગ અને આઇ-લીગ ક્લબોએ ક્લબ લાઇસ�ન્સ�ગ માટ� ના આ
માપદં ડો � ૂરા કરવાના રહ�શે.

1:1 (વન ઓલ) સબિસડ�
FIFA, AFC અને AIFF મ�હલા ખેલાડ�ઓ, કોચ, ર� ફર�, સ્વયંસેવકો અને અ�ણીઓની
સહભાગીતામાં � ૃ�� સ�હત મ�હલા �ટબોલના િવકાસ માટ� �િતબ� છે . �ટબોલમાં
તમામ �લ�ગના લોકોની સમાન ભાગીદાર� હોય અને મેદાન પર રમતા છોકરાઓ અને
છોકર�ઓનો સમાન �ુણો�ર એટલે ક� 1: 1 �ુણો�ર હોય તે જોવા�ુ ં આપણે પસંદ કર�ું
જોઇએ. આ ઉ�ે શ્ય હાંસલ કરવા માટ�, AIFF FIFA મ�હલા િવકાસ કાયર્�મ ફંડ �ારા 1:
1 (વન ઓલ) સબિસડ� ઓફર કરવા બદલ �ુશી અ�ુભવે છે . આ સબિસડ� તમામ
લીગ ઓપર� ટરોને ગોલ્ડન બેબી લીગમાં છોકર�ઓની મહ�મ ભાગીદાર� �ુિનિ�ત
કરવા માટ� �ોત્સા�હત કર� છે .
સબિસડ� માટ� પા� બનવા માટ�, લીગના સંચાલક� લીગમાં ખેલાડ�ઓની �ુલ સંખ્યામાં
ઓછામાં ઓછ� 50% મ�હલા ભાગીદાર� હોય તે �ુિનિ�ત કર�ું જ�ર� છે .
લીગ ઓપર� ટરોએ ફક્ત છોકર�ઓ માટ� જ લીગ યોજવા�ુ ં પણ િવચાર�ું જોઇએ.
આ સબિસડ� �ણ લીગ ક�ટ�ગર�માં 49 લીગ ઓપર� ટરો માટ� નીચે �માણે આપવામાં
આવશે:

ક�ટ�ગર�

લીગની સંખ્યા

સબિસડ�ની રકમ

1 સ્ટાર

28

₹25,000

2 સ્ટાર

14

₹50,000

3 સ્ટાર

7

₹1,00,000

જો સંબિં ધત ક�ટ�ગર�માં પા�તા ધરાવતી વ�ુ લીગ હોય, તો આ હ�ન્ડ�ુકના પ�રિશષ્ટ
A �ુજબ �ેષ્ઠ લીગ પસંદ કરવામાં આવશે. સબિસડ� ગોલ્ડન બેબી લીગ િસઝનના
�તે આપવામાં આવશે.

2x12 િમિનટ
4 િમિનટ
3 અથવા 4
2
3

4x4 િમિનટ
2 િમિનટ
3 અથવા 4
2
3
ના

�દવસ દ�ઠ મહ�મ મેચો

સપ્તાહ દ�ઠ મહ�મ મેચ �દવસો

ગોલક�પર

(ગોલક�પર સાથે)

મહ�મ ગોલ પોસ્ટ�ુ ં પ�રમાણ

(ગોલક�પર િવના)

મહ�મ ગોલ પોસ્ટ�ુ ં પ�રમાણ

�ટબોલ�ુ ં કદ

ઇન્ટરવલનો સમય

–

1.82x1.22m

-

-

–

1.82x1.22m

ના
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મેચનો સમય

–
4v4

2016 અથવા 2017

િમક્સ્ડ

U7

–

2017 અથવા 2018

િમક્સ્ડ

U6

3v3

રમત�ુ ં ફોમ�ટ3 v 3

વયનો માપદં ડ (જન્મ�ુ ં વષર્)

લ��ગક �ાધાન્યતા

વય �ૂથો
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-

-

-

5v5

4v4

–

2015 અથવા 2016
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મા� 7 v 7 માટ�

મા� 7 v 7 માટ�

1.82x1.22m

3

2

4

6 િમિનટ

2x18 િમિનટ

-

7 v 7 (GK)

6v6

5 v 5 (GK)

4v4

–

2013 અથવા 2014

િમક્સ્ડ
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2x18 િમિનટ

-

7 v 7 (GK)

6v6

5v5

4v4

–

2014 અથવા 2015

િમક્સ્ડ
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2x24 િમિનટ
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7 v 7 (GK)

-
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–

–

2012 અથવા 2013

િમક્સ્ડ
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-
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િમક્સ્ડ
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–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m
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4 િમિનટ

2x15 િમિનટ

–
4v4
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િમક્સ્ડ

U8
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1.82x1.22m
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1.82x1.22m

3

2
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િમક્સ્ડ

U10

3

2

3 અથવા 4
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3x2m

–

હા

3

2

3 અથવા 4

7 િમિનટ

2x20 િમિનટ

–
–
5 v 5 (GK)
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િમક્સ્ડ

U11

િમક્સ્ડ

U12

• �ટસલ ઓછા બાઉન્સ થતા �ટસલ બોલ �ારા રમાય છે .બાળકો માટ� સાઇઝ 3 ની ભલામણ કરવામાં આવે છે પરં � ુ તે સાઇઝ 4 �ટસલ બોલથી
પણ રમી શકાય છે .

3x2m

–

હા

3

2

3 અથવા 4

7 િમિનટ

–
–
5 v 5 (GK)

2011 અથવા 2012

• �ટસલ સપાટ, સરળ અને ઘષર્ણ વગરની સપાટ� પર ઇન્ડોર અને આઉટડોર બંને ર�તે રમી શકાય છે . ગોલ્ડન બેબી લીગ માટ� , તે �ૃિ�મ ટફર્ પર
પણ રમી શકાય છે .

–

ના

ગોલક�પર

મહ�મ ગોલ પોસ્ટ�ુ ં પ�રમાણ
(ગોલક�પર સાથે)

3

3

સપ્તાહ દ�ઠ મહ�મ મેચ �દવસો

1.82x1.22m

2

2

�દવસ દ�ઠ મહ�મ મેચો

મહ�મ ગોલ પોસ્ટ�ુ ં પ�રમાણ
(ગોલક�પર િવના)

3 અથવા 4

3 અથવા 4

�ટસલ બોલ�ુ ં કદ

ના

4 િમિનટ

2 િમિનટ

ઇન્ટરવલનો સમય

3v3
4v4
–

3v3
–
–
2x12 િમિનટ

2016 અથવા 2017

િમક્સ્ડ

U7

2017 અથવા 2018

િમક્સ્ડ

U6

2x12 િમિનટ

મેચનો સમય4x6 �मनट

રમત�ુ ં ફોમ�ટ

વયનો માપદં ડ (જન્મ�ુ ં વષર્)

લ��ગક �ાધાન્યતા

વય �ૂથો
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1 િમિનટ
3 અથવા 4
2
3

1 િમિનટ
3 અથવા 4
2
3
ના

�દવસ દ�ઠ મહ�મ મેચો

સપ્તાહ દ�ઠ મહ�મ મેચ �દવસો

ગોલક�પર

–

મહ�મ ગોલ પોસ્ટ�ુ ં પ�રમાણ
(ગોલક�પર સાથે)
–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ના

3

2

3 અથવા 4

1 િમિનટ

3x4 િમિનટ

–
4v4
–

2015 અથવા 2016

િમક્સ્ડ

U8

4x2m

4x2m

1.82x1.22m

મા� 5 v 5 માટ�

મા� 5 v 5 માટ�

1.82x1.22m

3

2

4

2 િમિનટ

3x5 િમિનટ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 અથવા 2014

િમક્સ્ડ

U10

3

2

4

2 િમિનટ

3x5 િમિનટ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 અથવા 2015

િમક્સ્ડ

U9
િમક્સ્ડ

U11

સ્ટાન્ડડર્ �ટબોલની જ��રયાત કરતાં 0.2 atm �ટ�ું હવા�ુ ં દબાણ ઘટાડ�ને િનયિમત �ટબોલ �ારા બીચ સોકર રમી શકાય છે .

સામાન્ય ર�તે બીચ સોકર જળાશયોની ન�ક રમાય છે , તેથી તે અત્યંત મહત્વ� ૂણર્ છે ક� �ુખ્ત વય લોકોની દ� ખર� ખ વગરના બાળકોને
પાણીમાં �વેશતા અટકાવવા માટ� લીગ ઓપર� ટર �ારા એક સમિપ�ત વ્ય�ક્ત રાખવામાં આવે.

4x2m

–

હા

3

2

4 અથવા 5

2 િમિનટ

3x6 િમિનટ

–
–
5 v 5 (GK)

2012 અથવા 2013

• બીચ સોકર ર� તી પર �ુલ્લા પગે રમાય છે , તેથી ર� તી ખરબચડ� ન હોય અને તેમાં કાંકરા, છ�પલાં ના હોય અથવા અન્ય કોઇપણ
વસ્� ુઓથી �ુક્ત હોય તે � ૂબ જ મહત્વ�ુ ં છે કારણ ક� આવી વસ્� ુઓ લોકોને ઇ� પહ�ચાડ� શક� છે .

1.82x1.22m

મહ�મ ગોલ પોસ્ટ�ુ ં પ�રમાણ
(ગોલક�પર િવના)

બોલ�ુ ં કદ

ના

3x4 િમિનટ

3x3 િમિનટ

મેચનો સમય

ઇન્ટરવલનો સમય

3v3
4v4
–

3v3
–
–

રમત�ુ ં ફોમ�ટ

િમક્સ્ડ

U7

2016 અથવા 2017

િમક્સ્ડ

U6

2017 અથવા 2018

વયનો માપદં ડ (જન્મ�ુ ં વષર્)

લ��ગક �ાધાન્યતા

વય �ૂથો

મેચ� ંુ ફોમ�ટ | બીચ સોકર

4x2m

–

હા

3

2

4 અથવા 5

2 િમિનટ

3x6 િમિનટ

–
–
5 v 5 (GK)

2011 અથવા 2012

િમક્સ્ડ

U12

પોઇન્ટ િસસ્ટમ
ગોલ્ડન બેબી લીગ્સ પોઇન્ટ િસસ્ટમ હાર, �ો અને િવજય
માટ� ના પરં પરાગત 0,1,3 પોઇન્ટથી અ�ુ�મે હાર, �ો અને
િવજય માટ� 1,2,3 પોઇન્ટ પર ખસશે.
આ ફ�રફાર ગોલ્ડન બેબી લીગમાં તમામ ટ�મો અને
ખેલાડ�ઓની સહભા�ગતાની �શંસા કરવા માટ� કરવામાં
આવ્યો છે , તેથી જો કોઇ ટ�મ રમત હાર� �ય તો પણ તેમને
ભાગ લેવા બદલ 1 પોઇન્ટ મળે છે .
ર� ફર� અથવા લીગ ઓપર� ટર �ારા ગેમ્સ અપડ�ટ કરવામાં
આવે ત્યાર પછ� આ પોઇન્ટ્સ ગોલ્ડન બેબી લીગ્સ મોબાઇલ
એ�પ્લક�શન પર આપમેળે જોવા મળશે.

મેચના �દવસોએ
પીચની ગોઠવણ
ઉદાહરણો:

બાસ્ક�ટબોલ કોટર્
પર �ટસલ

ગોલ્ડન બેબી લીગ માટ�, બાસ્ક�ટબોલ કોટર્ને િનશાનોમાં કોઇ મોટા ફ�રફાર કયાર્
વગર તેને �ટસલ રમવા માટ� �ુધાર� શકાય છે .

પેનલ્ટ� સ્પોટ

સેન્ટર સકર્લ

અવે� લાઇન

પેનલ્ટ� એ�રયા

બીચ સોકર
રમત� ંુ મેદાન

પીચની માગર્ દિશ�કા

સપાટીઓ અને બોલના પ્રકારો:

�ુદરતી ઘાસ

�ૃિ�મ ફ્લો�ર�ગ

લાકડા�ુ ં ફ્લો�ર�ગ

�ૃિ�મ પીચ

ક���ટ�ુ ં ફ્લો�ર�ગ

ર� તાળ સપાટ�

• સ્થળ સલામત અને સાર� ર�તે �ળવણી કર� � ું હો�ું જોઇએ

• રમવાની સપાટ� એક સરખી સમતળ હોવી જોઇએ

• �ટસલ િસવાય, ગોલ પોસ્ટ યોગ્ય ર�તે �ુર�ક્ષત હોવી જોઇએ �થી કર�ને તે સલામત
રહ� અને બાળકોને ઇ�ઓ થતી રોકવા માટ� તેને ખસેડ� ન શકાતી નથી.

• ખેલાડ�ઓ અને દશર્કો માટ� � ૂર� ું પીવા�ુ ં પાણી ઉપલબ્ધ હો�ું જોઇએ

• તમામ �લ�ગના લોકો માટ� ન�� કર� લા શૌચાલય ઉપલબ્ધ હોવા જોઇએ

• રમતના મેદાન પર સ્પષ્ટ િનશાનો

• લીગ સંબિં ધત �ા�ન્ડ�ગ અને �મોશન �ારા બાળકો માટ� આકષર્ક હો�ું જોઇએ. AIFF અને
ગોલ્ડન બેબી લીગ્સ �ા�ન્ડ�ગનો ઉપયોગ કરવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવે છે .

• સાં�/રા�ે રમાતી મેચો માટ�, � ૂરતા �માણમાં લાઇ�ટ�ગ હોવી જોઇએ

• ભલામણ: ર� ફર� પાસે યોગ્ય �ુિનફોમર્ ક�ટ અને સીટ� હોવી જોઇએ

• દશર્કો માટ� િનધાર્�રત િવસ્તારો શં�ુ, દોરડા અથવા અન્ય કોઇપણ અવરોધનો ઉપયોગ
કર�ને તૈયાર કરવો જોઇએ. બાળકો અને ટ�મ મેનેજર માટ� આર�ક્ષત િવસ્તારમાં કોઇ

દશર્કો (અથવા માતાિપતા)ને આવવાની મં�ૂર� આપવી જોઇએ નહ�.

તબીબી વ્યવસ્થા
• સ્થળ પર ઇમરજન્સી ફસ્ટર્-એઇડ ક�ટ રાખવી જોઇએ. સ્થળ પર ઉપ�સ્થત ઓછામાં ઓછ� એક
વ્ય�ક્તને ફસ્ટર્-એઇડ અને બે�ઝક લાઇફ સપોટર્ આપવા �ગે તાલીમ આપવી જોઇએ.
• સ્થળ પર �ફ�ઝયો થેરાિપસ્ટ/ડૉક્ટર રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે
• ઇમરજન્સી ટ� �લફોન નંબર, એમ્બ્�ુલન્સ માટ�� ુ ં સરના�ું અને �દશા, કૉલ પર ડૉક્ટર અને
ન�કની હો�સ્પટલ આ બધી જ િવગતો હાથવગી હોય તેની ખાતર� કરવી. આ િવગત લીગની
શ�આત પહ�લાં ટ�મ મેનેજરોને ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઇએ. આ નંબરો સ્થળ પર પણ દશાર્વવા
જોઇએ.
• પીણાંના િવરામ�ુ ં આયોજન કરો (પાણીને મોટાભાગે થોડ� થોડ� મા�ામાં પીવા માટ� �ોત્સા�હત
કરો). પાણીની આદશર્ મા�ા: દર 15-20 િમિનટ� 200 િમલી.ખેલાડ�ઓ અને સ્વયંસેવકો માટ�
પાણી ઉપલબ્ધ કરાવ�ું જોઇએ.
• ખેલાડ�ઓએ મેચ પહ�લાં વોમર્અપ કર�ું જોઇએ
• લીગ ઓપર� ટરોએ દર� કની સલામતી માટ� �વતર્માન હવામાનની પ�ર�સ્થિતઓ �વી ક� ગરમી,
ં વીજળ� વગેર�� ુ ં ધ્યાન રાખ�ું જોઇએ.
વાવાઝો�ુ/

�ટબોલના સફળ
�દવસ માટ� પાંચ
ફાઉન્ડ�શન

સલામતીની લાગણી

બાળકોને શાર��રક અને ભાવનાત્મક હાિનથી બચાવવા.� બાળકને �ુરક્ષાનો
અ�ુભવ ના થતો હોય તેને �ુશ રાખ�ું અને તે �� ૃિ�ઓનો આનંદ માણે તે� ું
કંઇક કર�ું �ુશ્ક�લ છે .

આવકાર મળતો હોવાની લાગણી

બાળકની �મર, �લ�ગ, ક્ષમતા/અપંગતા, કદ, સંસ્�ૃિત અથવા ભાષાને ધ્યાનમાં લીધા
િવના તેમને આવકાર મળતો હોવાની લાગણી થવી જોઇએ. �ટબોલ એક એવો માહોલ
છે �માં કોઇપણ �કારનો ભેદભાવ ન હોવો જોઇએ.

“સારા ખેલાડ�”
બનવાની લાગણી

દર� ક બાળકને પોતે સક્ષમ હોય તે� ું લાગ�ું જોઇએ. આ કારણોસર, બાળકોને હંમેશા
�ોત્સા�હત કરવા જોઇએ, ખરાબને બદલે સારા �ુ�ાઓ પર ભાર � ૂકવો જોઇએ.

િમત્રતાની લાગણી

તેમની પોતાની ટ�મ અને અન્ય ટ�મોના ખેલાડ�ઓ વચ્ચે િમ�તા બંધાય તે માટ�
એક યોગ્ય માહોલ િવકસાવવો અને તૈયાર કરવો.�ુખ્ત વયના લોકો િમ�તા માટ�
આગળ આવીને ઉદાહરણ � ૂ�ંુ પાડ� શક� છે .

પોતા� ંુ મહત્વ
હોવાની લાગણી
બાળકોને સ�નાત્મક અને અ�ભવ્યક્ત બનવા માટ� �ોત્સા�હત કરવા જોઇએ

બાળકોની
�રુ ક્ષા
ઓલ ઇ�ન્ડયા �ટબોલ ફ�ડર� શન ગોલ્ડન બેબી લીગમાં ભાગ
લેતા તમામ બાળકો માટ� આનંદ�દ અને સલામત માહોલ
� ૂરો પાડવા માટ� �િતબ� છે . તમામ બાળકોની સલામતી
અને કલ્યાણ અત્યંત મહત્વ� ૂણર્ છે . �ટબોલ રમતી વખતે,
બાળકોને થતી હાિનથી બચાવવા અને તેમને સકારાત્મક
અ�ુભવ � ૂરો પાડવામાં આવે તે �ુખ્ત વયના લોકોની
સા� ૂ�હક જવાબદાર� છે . �ટબોલ, બાળકો સ�હત દર� કનાં
�વન પર મજ� ૂત અને સકારાત્મક અસર કર� શક� છે અને
આ સાથર્ક કરવા માટ� આપણે યોગ્ય માહોલ અને સંસ્�ૃિત
�દાન કરવાની જ�ર છે . બાળકોની �ુરક્ષાની જવાબદાર�
તમામ વયસ્કોને લા�ુ પડ� છે �માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય
છે :
•
•
•
•
•
•
•

માતા-િપતા અને વાલીઓ
કોચ, ટ�મના મેનેજર અને ટ�મના સ્ટાફના સભ્યો
લીગ ઓપર� ટરો અને સ્ટાફના સભ્યો
મેચના અિધકાર�ઓ
�ાયોજકો અને ભાગીદારો
સ્વયંસેવકો
ચાહકો

સલામતી એ તમામ બાળકો હાિન સામે �ુર�ક્ષત છે તેની
ખાતર� કરવા માટ� કરવામં આવતી કાયર્વાહ� છે . મતલબ ક�,
જોખમ ઘટાડવા અને બાળકો સાથે ગેરવતર્� ૂકને રોકવા માટ�
શ� હોય તે બ�ુ જ સ��યપણે કર�ુ.ં
બાળકોની સલામતી િવશે વ�ુ �ણવા માટ� , અમે ભાર� ૂવર્ક
ભલામણ કર�એ છ�એ ક� તમે https:
//safeguardinginsport.fifa.com/ પર FIFA
ગા�ડ�યન્સ સેફગા�ડ�ગ એસે�ન્શયલ્સ અભ્યાસ�મ � ૂરો કરો

આચાર સં�હતા

આચાર સં�હતા એ બાળકો અને �ુખ્ત વયના લોકો માટ� વતર્ન અને વલણની
માગર્દિશ�કા છે � લીગ ઓપર� ટરો �ારા ર�ૂ કર� શકાય છે . અમે સંદભર્ માટ� ,
આચાર સં�હતાઓ શેર કર� ર�ા છ�એ, પરં � ુ તે સં� ૂણર્ અથવા �િતમ
નથી.તમારા સ�ુદાય માટ� �ું કામ કર� છે તે �ુજબ સં�હતા ઉમેરવા અથવા સરળ
બનાવવામાં સહ�જ પણ સંકોચ રાખશો નહ�. ઓપર� ટરોને પણ લીગ પહ�લાં
ઓ�રએન્ટ�શન મી�ટ�ગ્સ યોજવા માટ� �ોત્સા�હત કરવામાં આવે છે �યાં બાળકો,
માતા-િપતા, કોચ, ર� ફર� ભાગ લઇ શક�, ચચાર્ કર� શક�, સંમત થઇ શક� અને લીગ
માટ� ના પોતાની સં�હતા વ્યાખ્યાિયત કર� શક�.

બાળકોની સં�હતા

�ુ ં આટ�ું કર�શ:
• આનંદ કરવા અને �ુશ રહ�વા માટ� રમીશ
• એક સારો/સાર� સાથી બનીશ
• રમત પહ�લાં અને પછ� હર�ફો�ુ ં સન્માન કર�શ અને તેમ�ુ ં અ�ભવાદન કર�શ.
• રમતના િનયમો શીખીશ અને તેનો આદર કર�શ
• ર� ફર� અને કોચના િનણર્યો સ્વીકાર�શ
• સાચી ર�તે રમીશ
• િવજયમાં ન� રહ�શ અને હારમાં રમતનો આનંદ મળ્યાનો સંતોષ માનીશ
• મારા કોચ, માતા-િપતા અથવા વાલીઓ સાથે રમતમાં �ુસાફર� કર�શ
• જો કોઇ બાળક અથવા �ુ ં બીમાર અથવા ઇ��સ્ત હો� તો મારા કોચ, માતા-િપતા
અથવા વાલીઓને જણાવીશ
• જો કોઇ બાળક અથવા �ુ ં કોઇ બાબતથી �ુશ ન હો� અથવા સલામત ના
અ�ુભવાતી હોય તો મારા કોચ, માતા-િપતા અથવા વાલીઓ સાથે વાત કર�શ

વાલીની સં�હતા

કોચ | માતાિપતા | સ્વયંસેવકો | તમામ વયસ્કો સામેલ છે
�ુ ં આટ�ું કર�શ:
• બાળકોને તેમના પોતાના આનંદ માટ� રમવા માટ� �ોત્સા�હત કર�શ.
• બાળકોના પ�રણામ નહ� પરં � ુ તેમના �યત્નો અને સહભા�ગતાની �શંસા કર�શ.
• ટ�કિનકલ � ૂલ અથવા મેચ હારવા બદલ બાળકને �ાર� ય ઠપકો નહ� આ�ુ ં
• બાળકોને હંમેશા રમતના િનયમો�ુ ં સન્માન કરવા �ોત્સા�હત કર�શ.
• રમતના પ�રણામને ધ્યાનમાં લીધા િવના બંને ટ�મોને �ોત્સા�હત કર� અને અ�ભનંદન
પાઠવીશ.
• કોચ અને ર� ફર�ના િનણર્યોનો આદર કર�શ અને બાળકોને પણ એ�ું જ કરવા માટ� માગર્દશન
ર્
આપીશ.
• બળજબર� ક� ફરજ પાડવાને બદલે બાળકોને �ોત્સા�હત કર�શ.
• સંબિં ધત બાળકોની કોઇપણ બીમાર� ક� ઇ� �ગે સચેત રહ�શ
• �ટબોલમાંથી તમામ �ૂ �ુપયોગને ના� ૂદ કરવામાં મદદ કર�શ અને બાળકો માટ� સલામત
અને સકારાત્મક માહોલ � ૂરો પાડવામાં મદદ કર�શ.
• સ્વયંસેવકો, કોચ, આયોજકો અને અિધકાર�ઓને તેમના કાયર્માં સમથન
ર્ આપીશ, �ોત્સા�હત
કર�શ અને મદદ કર�શ અને તેમની �ાર� ય ટ�કા ક� િનરાશ નહ� ક�ંુ .
• બાળકો માટ� રોલ મોડ�લ તર�ક�ની સેવા આપીશ અને ઉદાહરણ � ૂ�ું પાડ�ને તેમને �ેરણા
આપીશ.

�ંુ આટ� ં ુ કર�શ:

�ુ ં આટ�ું કર�શ:
• ધ્યાન રાખીશ ક� બાળકો માટ� મેચ ર� ફર� કરવી એ �ુખ્ત વયના લોકો માટ� મેચ ર� ફર�
કરવા કરતાં સં� ૂણર્પણે અલગ છે .
• બાળકો અને કોચને મેચ પહ�લાં અને પછ� એકબી�ને અ�ભવાદન કરવા�ુ ં કહ�શ.
• તમામ સંજોગોમાં ન્યાયી રમત �ુિનિ�ત કર�શ.
• ઉલ્લંઘન�ુ ં � ૂચન કરતી વખતે સાતત્ય� ૂણર્, હ�ત�ુક્ષી અને ન� રહ�શ.
• ઉલ્લંઘન �ગે સમ�વીશ અને સ્પષ્ટતા કર�શ, ખાસ કર�ને બાળકોને.
• વ�ુ પડતી દરિમયાનગીર� નહ� ક�ંુ અને બાળકોને રમવા દઇશ.
• � ૂલોને બદલે રમતની ભાવના પર ભાર � ૂક�શ.
• બાળકો અથવા �ુખ્ત વયના લોકો �ારા કોઇપણ �કાર� અયોગ્ય ભાષાના ઉપયોગને
ચલાવી લઇશ નહ�.
• બાળકોને ઇ�ઓ અથવા �ુવ્યર્વહારથી બચાવીશ.
• સકારાત્મક અને �ુશ�ુશાલ માહોલ �ળવીશ.

�જલ્લા ચે�મ્પયનિશપ
• � 5 અથવા વ�ુ ગોલ્ડન બેબી લીગ�ુ ં આયોજન કર� છે તે દર� ક �જલ્લાને
�જલ્લા ચે�મ્પયનિશપ પ્લે ઓફ રાઉન્ડ માટ� પા� માનવામાં આવશે.
• દર� ક ગોલ્ડન બેબી લીગના ખેલાડ�ઓ લીગ ઓપર� ટર �ારા પસંદ કરવામાં
આવશે અને તેઓ સંબિં ધત ગોલ્ડન બેબી લીગ ટ�મ�ુ ં �િતિનિધત્વ કરશે.
• ચે�મ્પયનિશપ U8, U10 અને U12 વય ક�ટ�ગર�ઓમાં રમાશે.
• આ િશક્ષણ સંસ્થાઓ અને ક્લબના સ્કાઉટ્સને �ુથ લીગ માટ� ખેલાડ�ઓની
ભરતી કરવાની તકો પણ � ૂર� પાડશે.
• દર� ક વય ક�ટ�ગર�માં િવ�તાઓને �જલ્લા ચે�મ્પયન �હ�ર કરવામાં
આવશે!

લીગ ઓપર� ટર� ંુ
ર� �ન્ક�ગ

લીગ ઓપર� ટરોને 1 સ્ટાર, 2 સ્ટાસર્ અને 3 સ્ટાસર્ ગોલ્ડન બેબી લીગની દર� ક
ક�ટ�ગર�માં નીચેના પ�રમાણો પર તેમના �દશર્ન અ�ુસાર ર� ન્ક આપવામાં
આવશે અને �બરદાવવામાં આવશે.વ�ુ મા�હતી પ�રિશષ્ટ A પર:
•
•
•
•
•
•

તમામ વય �ૂથોમાં રમાયેલી મેચોની �ુલ સંખ્યા
�ુવા ખેલાડ�ઓની ભાગીદાર�નો �ુણો�ર
છોકર�ઓની ભાગીદાર�.
ન�ધાયેલ ઇ-સ�ટ��ફક�ટ કોચની સંખ્યા
AIFFના �િતિનિધ �ારા સ્થળ�ુ ં � ૂલ્યાંકન
સોિશયલ મી�ડયાનો ઉપયોગ

રમવાના
ધોરણો

�ટબોલ

ુ ાર� લા કાયદા: 3v3
�ટબોલની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: 10-12 મીટર
લંબાઇ: 15-20 મીટર

કાયદો 2: બોલ

બોલ�ુ ં કદ 3 અથવા 4 હોઇ શક� છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

4-5 ખેલાડ�ઓ (3 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + 1-2 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સમયે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે .
ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો જોઇએ.વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો
પણ ઉપયોગ કર� શકાય.હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ.

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન
ખેલાડ�’ની ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

જ�ર� નથી

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

મેચનો સમય: 6 િમિનટ�ુ ં એક એવા 4 ક્વાટર્ ર
િવરામ સમય: 2 િમિનટ

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 2 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: આઉટ ઓફ પ્લેની �દર અને
બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર�
છે .
ઇન: બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે .

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપરથી પસાર
થાય ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના IFAB/FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . જો ક�, આપણે રમતને ઘણી વખત
બંધ ન થાય તે� ુ ં ધ્યાન રાખ�ું જોઇએ. શ� તેટ�ું વધાર� , બાળકોને રમવા
દો.

કાયદો 13: �� �કક્સ

બધી �� �કક્સ ડાયર� ક્ટ છે . હર�ફો ઓછામાં ઓછા 2 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો ર� ફર�/ગેમ અિધકાર�ને લાગે ક� પેનલ્ટ� એ�રયામાં ગંભીર ફાઉલ કરવામાં
આવ્યો છે તો પેનલ્ટ� �કક આપવામાં આવે છે .

કાયદો 15: �કક-ઇન

રમત ફર� શ� કરવા માટ� બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે .
તમામ �કક-ઇન ઇનડાયર� ક્ટ છે એટલે ક� �કક-ઇનથી ગોલ કર� શકાતા નથી.

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ� �ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે .
ગોલ એ�રયાની �દર ગમે ત્યાંથી ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક
�કસ્સાઓમાં, ગોલ એ�રયા અને પેનલ્ટ� એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
એટ��ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા �ટબોલના કાયદા: 4v4
રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: 12-15 મીટર
લંબાઇ: 20-25 મીટર

કાયદો 2: બોલ

બોલ�ુ ં કદ 3 અથવા 4 હોઇ શક� છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

6-7 ખેલાડ�ઓ (4 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + 2-3 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સ્ટોપેજ વખતે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે .
ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના
�બબ્સનો પણ ઉપયોગ કર� શકાય. હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા
જોઇએ

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન
ખેલાડ�’ની ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

જ�ર� નથી

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

મેચનો સમય: 12 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ
િવરામ સમય: 4 િમિનટ

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 3 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર�
છે . ઇન: બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે .

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપરથી પસાર
થાય ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના IFAB/FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . જો ક�, આપણે રમતને ઘણી વખત
બંધ ન થાય તે� ુ ં ધ્યાન રાખ�ું જોઇએ. શ� તેટ�ું વધાર� , બાળકોને રમવા
દો.

કાયદો 13: �� �કક્સ

બધી �� �કક્સ ડાયર� ક્ટ છે . હર�ફો ઓછામાં ઓછા 3 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો ર� ફર�/ગેમ અિધકાર�ને લાગે ક� પેનલ્ટ� એ�રયામાં ગંભીર ફાઉલ કરવામાં
આવ્યો છે તો પેનલ્ટ� �કક આપવામાં આવે છે .

કાયદો 15: �કક-ઇન

રમત ફર� શ� કરવા માટ� બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે . તમામ
�કક-ઇન ઇનડાયર� ક્ટ છે એટલે ક� �કક-ઇનથી ગોલ કર� શકાતા નથી.

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ� �ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે .
ગોલ એ�રયાની �દર ગમે ત્યાંથી ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક
�કસ્સાઓમાં, ગોલ એ�રયા અને પેનલ્ટ� એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� ,
તો એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા �ટબોલના કાયદા: 5v5
રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: 20-25 મીટર
લંબાઇ: 30-35 મીટર

કાયદો 2: બોલ

અન્ડર 7 અને 8 માટ� બોલ�ુ ં કદ 3 અથવા 4 હોઇ શક� છે .
અન્ડર 9 અને 10 માટ� બોલ�ુ ં કદ 4 હો�ું આવશ્યક છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

7-8 ખેલાડ�ઓ (5 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + 2-3 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સ્ટોપેજ વખતે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે .
ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના
�બબ્સનો પણ ઉપયોગ કર� શકાય. હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે .અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન
ખેલાડ�’ની ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

જ�ર� નથી

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

અન્ડર 7 અને
મેચનો સમય:
િવરામ સમય:
અન્ડર 9 અને
મેચનો સમય:
િવરામ સમય:

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 4 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર�
છે . ઇન: બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે .

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપરથી પસાર
થાય ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

અન્ડર 7 અને 8: રમતના IFAB/FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . જો ક�, આપણે
રમતને ઘણી વખત બંધ ન થાય તે� ુ ં ધ્યાન રાખ�ું જોઇએ. શ� તેટ�ું
વધાર� , બાળકોને રમવા દો. અન્ડર 9 અને 10: રમતના IFAB/FIFA કાયદા
લા�ુ પડ� છે . યલો (પી�ં) અને ર� ડ (લાલ) કાડર્ ર�ૂ કરવામાં આવ્યા
છે .ચેતવણી માટ� યલો કાડર્ છે . જો કોઇ ખેલાડ�ને બે યલો કાડર્ અથવા એક ર� ડ
કાડર્ મળે , તો તે 2 િમિનટ માટ� રમતમાંથી બહાર થઇ જશે.

કાયદો 13: �� �કક્સ

બધી �� �કક્સ ડાયર� ક્ટ છે .

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો ર� ફર�/ગેમ અિધકાર�ને લાગે ક� પેનલ્ટ� એ�રયામાં ગંભીર ફાઉલ કરવામાં
આવ્યો છે તો પેનલ્ટ� �કક આપવામાં આવે છે .

કાયદો 15: �કક-ઇન

રમત ફર� શ� કરવા માટ� બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે . તમામ
�કક-ઇન ઇનડાયર� ક્ટ છે એટલે ક� �કક-ઇનથી ગોલ કર� શકાતા નથી.

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ��ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે .

8 માટ� :
12 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ
4 િમિનટ
10 માટ� :
18 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ
6 િમિનટ

ગોલ એ�રયાની �દર ગમે ત્યાંથી ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં,
ગોલ એ�રયા અને પેનલ્ટ� એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે
કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� ,
તો એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા કાયદા: 6V6
�ટબોલની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: 25-30 મીટર
લંબાઇ: 35-40 મીટર

કાયદો 2: બોલ

બોલ�ુ ં કદ 4 હો�ું આવશ્યક છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

9-10 ખેલાડ�ઓ (6 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + 3-4 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સ્ટોપેજ વખતે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે . ટ�મની ક�ટનો રં ગ
સરખો હોવો જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો પણ ઉપયોગ
કર� શકાય.હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન
ખેલાડ�’ની ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

જ�ર� નથી

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

મેચનો સમય: 18 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ
િવરામ સમય: 6 િમિનટ

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 5 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા
ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર� છે . ઇન: બોલને પીચની �દર
�કક માર� શકાય છે .

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપરથી પસાર
થાય ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના IFAB/FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . જો ક�, આપણે રમતને ઘણી વખત બંધ
ન થાય તે� ુ ં ધ્યાન રાખ�ું જોઇએ. શ� તેટ�ું વધાર� , બાળકોને રમવા દો.યલો
(પી�ં) અને ર� ડ (લાલ) કાડર્ ર�ૂ કરવામાં આવ્યા છે .ચેતવણી માટ� યલો કાડર્ છે . જો
કોઇ ખેલાડ�ને બે યલો અથવા એક ર� ડ કાડર્ મળે , તો તે 2 િમિનટ માટ� રમતમાંથી
બહાર થઇ જશે.

કાયદો 13: �� �કક્સ

બધી �� �કક્સ ડાયર� ક્ટ છે .

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો ર� ફર�/ગેમ અિધકાર�ને લાગે ક� પેનલ્ટ� એ�રયામાં ગંભીર ફાઉલ કરવામાં
આવ્યો છે તો પેનલ્ટ� �કક આપવામાં આવે છે

કાયદો 15: �કક-ઇન

રમત ફર� શ� કરવા માટ� બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે . તમામ
�કક-ઇન ઇનડાયર� ક્ટ છે એટલે ક� �કક-ઇનથી ગોલ કર� શકાતા નથી.

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ��ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે . ગોલ એ�રયાની �દર ગમે
ત્યાંથી ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં, ગોલ એ�રયા અને
પેનલ્ટ� એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� ,
તો એટ��ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા કાયદા: 7v7(GK)
�ટબોલની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: 30-35 મીટર
લંબાઇ: 45-50 મીટર

કાયદો 2: બોલ

અન્ડર 9 અને 10: બોલ�ુ ં કદ 4 હો�ું આવશ્યક છે .
અન્ડર 11 અને 12: બોલ�ુ ં કદ 4 અથવા 5 હોઇ શક� છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

10-11 ખેલાડ�ઓ (6 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + ગોલક�પર + 3-4 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સ્ટોપેજ પર થઇ શક� છે

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે .ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો
હોવો જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો પણ ઉપયોગ કર�
શકાય. હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ. ગોલક�પર માટ�, ગ્લવ્ઝની
ભલામણ કરવામાં આવે છે પરં � ુ ફર�જયાત નથી.

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન
ખેલાડ�’ની ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ
કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ વૈક�લ્પક છે .
અન્ડર 9 અને 10:
મેચનો સમય: 18 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ.
િવરામ સમય: 6 િમિનટ
અન્ડર 11 અને 12:
મેચનો સમય: 24 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ.
િવરામ સમય: 8 િમિનટ

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 6 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર�
છે . ઇન: બોલને પીચની �દર �ો કરવો જ�ર� છે .

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપરથી પસાર
થાય ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ િનયમ વૈક�લ્પક છે

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના IFAB/FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . યલો (પી�ં) અને ર� ડ (લાલ) કાડર્
ર�ૂ કરવામાં આવ્યા છે . ચેતવણી માટ� યલો કાડર્ છે . જો કોઇ ખેલાડ�ને બે
યલો અથવા એક ર� ડ કાડર્ મળે , તો તે 2 િમિનટ માટ� રમતમાંથી બહાર થઇ
જશે.

કાયદો 13: �� �કક્સ

અન્ડર 9 અને 10: બધી �� �કક્સ ડાયર� ક્ટ છે
અન્ડર 11 અને 12: ઇનડાયર� ક્ટ �� �કક્સ ર�ૂ કરવામાં આવશે.

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો ર� ફર�/ગેમ અિધકાર�ને લાગે ક� પેનલ્ટ� એ�રયામાં ગંભીર ફાઉલ કરવામાં
આવ્યો છે તો પેનલ્ટ� �કક આપવામાં આવે છે .

કાયદો 15: �ો-ઇન

રમત ફર� શ� કરવા માટ� બોલને પીચની �દર �ો કરવો જ�ર� છે . સીધા
�ો-ઇન �ારા ગોલ કર� શકાતા નથી.

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ� �ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે . ગોલ એ�રયાની �દર ગમે
ત્યાંથી ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં, ગોલ એ�રયા અને
પેનલ્ટ� એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� ,
તો એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા કાયદા: 8v8(GK)
�ટબોલની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: 35-45 મીટર
લંબાઇ: 50-60 મીટર

કાયદો 2: બોલ

બોલ�ુ ં કદ 4 અથવા 5 હોઇ શક� છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

11-12 ખેલાડ�ઓ (7 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + ગોલક�પર + 3-4 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સ્ટોપેજ વખતે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે .ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો
જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો પણ ઉપયોગ કર� શકાય. હર�ફ
ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ. ગોલક�પર માટ�, ગ્લવ્ઝની ભલામણ કરવામાં
આવે છે પરં � ુ ફર�જયાત નથી.

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન ખેલાડ�’ની
ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ વૈક�લ્પક છે .

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

મેચનો સમય: 24 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ
િવરામ સમય: 8 િમિનટ

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 7 યાડર્
�ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર� છે .
ઇન: બોલને પીચની �દર �ો કરવો જ�ર� છે .

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપર મેચના
આઉટકમમાંથી પસાર થાય ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ િનયમ વૈક�લ્પક છે .

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના IFAB/FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . યલો (પી�ં) અને ર� ડ (લાલ) કાડર્ ર�ૂ
કરવામાં આવ્યા છે . ચેતવણી માટ� યલો કાડર્ છે . જો કોઇ ખેલાડ�ને બે યલો
અથવા એક ર� ડ કાડર્ મળે , તો તે 2 િમિનટ માટ� રમતમાંથી બહાર થઇ જશે.

કાયદો 13: �� �કક્સ

રમતના IFAB/FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે .�� �કક્સ ડાયર� ક્ટ અથવા ઇનડાયર� ક્ટ
હોઇ શક� છે .

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો ર� ફર�/ગેમ અિધકાર�ને લાગે ક� પેનલ્ટ� એ�રયામાં ગંભીર ફાઉલ કરવામાં
આવ્યો છે તો પેનલ્ટ� �કક આપવામાં આવે છે .

કાયદો 15: �ો-ઇન

રમત ફર� શ� કરવા માટ� બોલને પીચની �દર �ો કરવો જ�ર� છે . સીધા �ો-ઇન
�ારા ગોલ કર� શકાતા નથી.

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ� �ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્
કર� , તો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે . ગોલ એ�રયાની
�દર ગમે ત્યાંથી ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં, ગોલ
એ�રયા અને પેનલ્ટ� એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા કાયદા: 9v9(GK)
�ટબોલની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: 45-50 મીટર
લંબાઇ: 60-67 મીટર

કાયદો 2: બોલ

બોલ�ુ ં કદ 4 અથવા 5 હોઇ શક� છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

13-14 ખેલાડ�ઓ (8 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + ગોલક�પર + 4-5 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સ્ટોપેજ વખતે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે .
ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો પણ
ઉપયોગ કર� શકાય. હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ. ગોલક�પર માટ�,
ગ્લવ્ઝની ભલામણ કરવામાં આવે છે પરં � ુ ફર�જયાત નથી.

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન ખેલાડ�’ની
ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ વૈક�લ્પક છે .

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

મેચનો સમય: 24 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ
િવરામ સમય: 8 િમિનટ

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 8 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર� છે .
ઇન: બોલને પીચની �દર �ો કરવો જ�ર� છે .

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપરથી પસાર થાય
ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ િનયમ વૈક�લ્પક છે .

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના IFAB/FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે .યલો (પી�ં) અને ર� ડ (લાલ) કાડર્ ર�ૂ
કરવામાં આવ્યા છે . ચેતવણી માટ� યલો કાડર્ છે . જો કોઇ ખેલાડ�ને બે યલો અથવા
એક ર� ડ કાડર્ મળે , તો તે 2 િમિનટ માટ� રમતમાંથી બહાર થઇ જશે.

કાયદો 13: �� �કક્સ

રમતના IFAB/FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે .�� �કક્સ ડાયર� ક્ટ અથવા ઇનડાયર� ક્ટ
હોઇ શક� છે .

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો ર� ફર�/ગેમ અિધકાર�ને લાગે ક� પેનલ્ટ� એ�રયામાં ગંભીર ફાઉલ કરવામાં આવ્યો
છે તો પેનલ્ટ� �કક આપવામાં આવે છે .

કાયદો 15: �ો-ઇન

રમત ફર� શ� કરવા માટ� બોલને પીચની �દર �ો કરવો જ�ર� છે . સીધા �ો-ઇન
�ારા ગોલ કર� શકાતા નથી.

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ� �ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે . ગોલ એ�રયાની �દર ગમે ત્યાંથી
ગોલ �કક લઇ શકાય છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

�ટસલ

ુ ાર� લા કાયદા: 3v3
�ટસલની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: 10-12 મીટર
લંબાઇ: 15-20 મીટર

કાયદો 2: બોલ

બોલ�ુ ં કદ 3 અથવા 4 હોઇ શક� છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

4-5 ખેલાડ�ઓ (3 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + 1-2 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સમયે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે .
ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો
પણ ઉપયોગ કર� શકાય. હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ.

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન ખેલાડ�’ની
ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

જ�ર� નથી

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

મેચનો સમય: 6 િમિનટ�ુ ં એક એવા 4 ક્વાટર્ ર
િવરામ સમય: 2 િમિનટ
રિન�ગ ક્લૉક: બોલ આઉટ ઓફ પ્લે હોય ત્યાર� સમય રોકાતો નથી.

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 2 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર�
છે . ઇન: બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે .

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપરથી પસાર થાય
ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . જો ક�, આપણે રમતને ઘણી વખત
બંધ ન થાય તે� ુ ં ધ્યાન રાખ�ું જોઇએ.શ� તેટ�ું વધાર� , બાળકોને
રમવા દો.

કાયદો 13: �� �કક્સ

બધી �� �કક્સ ડાયર� ક્ટ છે .હર�ફો ઓછામાં ઓછા 2 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .
સ્લાઇડ ટ�કલ્સની પરવાનગી નથી

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો ર� ફર�/ગેમ અિધકાર�ને લાગે ક� પેનલ્ટ� એ�રયામાં ગંભીર ફાઉલ કરવામાં
આવ્યો છે તો પેનલ્ટ� �કક આપવામાં આવે છે .

કાયદો 15: �કક-ઇન

રમત ફર� શ� કરવા માટ� બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે . તમામ
�કક-ઇન ઇનડાયર� ક્ટ છે એટલે ક� �કક-ઇનથી ગોલ કર� શકાતા નથી.

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ��ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે . ગોલ એ�રયાની �દર ગમે
ત્યાંથી ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં, ગોલ એ�રયા અને પેનલ્ટ�
એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
એટ��ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા કાયદા: 4v4
�ટસલની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: 12-15 મીટર
લંબાઇ: 20-25 મીટર

કાયદો 2: બોલ

�ટસલ બોલ હોવો જ�ર� છે અને તે� ુ ં કદ 3 અથવા 4 હોઇ શક� છે .કદ 3 ની
ભલામણ કરવામાં આવે છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

6-7 ખેલાડ�ઓ (4 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + 2-3 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સમયે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે . ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો
જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો પણ ઉપયોગ કર� શકાય. હર�ફ ટ�મે
અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ.

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન ખેલાડ�’ની
ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

જ�ર� નથી

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

અન્ડર 7 અને અન્ડર 8:
મેચનો સમય: 12 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ
િવરામ સમય: 4 િમિનટ
અન્ડર 9 અને અન્ડર 10:
મેચનો સમય: 15 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ
િવરામ સમય: 5 િમિનટ
કોઇ વધારાનો સમય નહ�
રિન�ગ ક્લૉક: બોલ આઉટ ઓફ પ્લે હોય ત્યાર� સમય રોકાતો નથી

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 3 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર� છે . ઇન:
બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપરથી પસાર થાય
ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . જો ક�, આપણે રમતને ઘણી વખત બંધ
ન થાય તે� ુ ં ધ્યાન રાખ�ું જોઇએ.શ� તેટ�ું વધાર� , બાળકોને રમવા દો.

કાયદો 13: �� �કક્સ

બધી �� �કક્સ ડાયર� ક્ટ છે . હર�ફો ઓછામાં ઓછા 3 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .
સ્લાઇડ ટ�કલ્સની પરવાનગી નથી.

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો ર� ફર�/ગેમ અિધકાર�ને લાગે ક� પેનલ્ટ� એ�રયામાં ગંભીર ફાઉલ કરવામાં
આવ્યો છે તો પેનલ્ટ� �કક આપવામાં આવે છે .

કાયદો 15: �કક-ઇન

રમત ફર� શ� કરવા માટ� બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે . તમામ
�કક-ઇન ઇનડાયર� ક્ટ છે એટલે ક� �કક-ઇનથી ગોલ કર� શકાતા નથી.

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ��ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે . ગોલ એ�રયાની �દર ગમે ત્યાંથી
ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં, ગોલ એ�રયા અને પેનલ્ટ�
એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા કાયદા: 5v5(GK)
�ટસલની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

પહોળાઇ: મહ�મ 15 મીટર
લંબાઇ: મહ�મ 30 મીટર

કાયદો 2: બોલ

�ટસલ બોલ હોવો જ�ર� છે અને તે� ુ ં કદ 3 અથવા 4 હોઇ શક� છે . કદ 3 ની
ભલામણ કરવામાં આવે છે

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

8-9 ખેલાડ�ઓ (4 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + ગોલક�પર + 3-4 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સમયે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

કોઇપણ સ્પોટર્ � ૂઝ અને િશન ગાડર્ ફર�જયાત છે .
ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો
પણ ઉપયોગ કર� શકાય. હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ.

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન ખેલાડ�’ની
ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ વૈક�લ્પક છે .

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

મેચનો સમય: 20 િમિનટ�ુ ં એક એવા 2 હ�લ્વ
િવરામ સમય: 7 િમિનટ
રિન�ગ ક્લૉક: બોલ આઉટ ઓફ પ્લે હોય ત્યાર� સમય રોકાતો નથી

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર�
શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 4 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

આઉટ: આઉટ ઓફ પ્લે માટ� બોલ સં� ૂણર્પણે ર� ખા ઓળંગી ગયો હોવો જ�ર� છે .
ઇન: બોલને પીચની �દર �કક માર� શકાય છે .

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

�યાર� બોલ સં� ૂણર્પણે ગોલપોસ્ટની �દર, ગોલ લાઇનની ઉપરથી પસાર થાય
ત્યાર� ગોલ કરવામાં આવે છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . ફાઉલ માટ� ડાયર� ક્ટ �� �કક, પેનલ્ટ� �કક
અથવા પરોક્ષ �� �કક �ારા દં ડ કરવામાં આવે છે . ગેરવતર્� ૂક માટ� ચેતવણી
અથવા બહાર મોકલીને દં ડ કરવામાં આવે છે

કાયદો 13: �� �કક્સ

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે . �� �કક્સ કાં તો ડાયર� ક્ટ અથવા ઇનડાયર� ક્ટ
હોઇ શક� છે . દર� ક ટ�મને દર� ક હાફમાં પાંચ ડાયર� ક્ટ �� �કક આપવાની મં�ૂર�
આપવામાં આવશે. છ�ા ફાઉલ પર અને ત્યાર બાદ હર�ફ ટ�મને 10 મીટરની �કક
આપવામાં આવે છે . �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મમાંથી કોઇપણ ખેલાડ� (ગોલક�પર િસવાય)ને
બોલ અને ગોલની વચ્ચે રાખવાની મં�ૂર� નથી હોતી. �કક 10 મીટરના �ચ�
પરથી લેવામાં આવી શક� છે અથવા, જો ફાઉલ ગોલથી 10 મીટર કરતાં ન�ક
કરવામાં આવ્યો હોય તો, �યાં ફાઉલ થયો હોય તે સ્થાનેથી.

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

પેનલ્ટ� �કક એવી ટ�મની હર�ફ ટ�મને આપવામાં આવે છે � કોઇપણ ફાઉલ કર�
છે , તેના માટ� ડાયર� ક્ટ �� �કક આપવામાં આવે છે , અને તેના પોતાના પેનલ્ટ�
એ�રયામાં બોલ રમતમાં હોય ત્યાર� આપવામાં આવે છે . �કક ટ�કર િસવાયના
ખેલાડ�ઓએ સ્પોટથી 4 યાડર્ �ૂ ર રહ�� ું જ�ર� છે .

કાયદો 15: �કક-ઇન

�યાર� સં� ૂણર્ બોલ જમીન પર ક� હવામાં ટચ લાઇનને પાર કર� અથવા અથવા
હોલની છતને સ્પશ� છે ત્યાર� બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કય� હોય તે ખેલાડ�ના હર�ફોને
�કક-ઇન આપવામાં આવે છે .

કાયદો 16: ગોલ �ક્લઅરન્સ

જો એટ� �ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �ક્લઅરન્સ આપવામાં આવે છે . �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મના ગોલક�પર
�ારા પેનલ્ટ� એ�રયાની �દર કોઇપણ પોઇન્ટથી બોલ ફ�કવામાં આવે છે અને તે
કરવા માટ� તૈયાર થયાની ચાર સેકન્ડની �દર ફ�કવામાં આવે છે

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે . તેને કોનર્ર આકર્ માંથી લઇ જવો
જ�ર� છે અને �યાં �ુધી �કક લેવામાં ન આવે ત્યાં �ુધી હર�ફ� કોનર્ર આકર્ થી 4
યાડર્ �ૂ ર રહ�� ું જ�ર� છે .

બીચ સોકર

ુ ાર� લા કાયદા: 3v3
બીચ સોકરની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

રમત�ુ ં મેદાન ર� તી�ુ ં બને� ું હો�ું જોઇએ.
પહોળાઇ: મહ�મ 12 મીટર લંબાઇ: મહ�મ 16 મીટરનો પેનલ્ટ� એ�રયા દર� ક
ગોલ લાઇનથી 4 મીટરના �તર� � ૂકવામાં આવેલા શં�ુ/ધ્વજ વચ્ચેની કાલ્પિનક
ર� ખા �ારા ન�� કરવામાં આવે છે .

કાયદો 2: બોલ

હવાના ઓછા દબાણવાળા �ટબોલનો ઉપયોગ કર� શકાય છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

4-5 ખેલાડ�ઓ (3 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + 1-2 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સમયે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો
પણ ઉપયોગ કર� શકાય. હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ.�ટવેરની
પરવાનગી નથી

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન ખેલાડ�’ની
ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ વૈક�લ્પક છે .

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

અન્ડર 6:
મેચનો સમય: 3 િમિનટનો એક એવા 3 પી�રયડ.
ઇન્ટરવલનો સમય: 1 િમિનટ
અન્ડર 7:
મેચનો સમય: 4 િમિનટનો એક એવા 3 પી�રયડ.
ઇન્ટરવલનો સમય: 1 િમિનટ
રિન�ગ ક્લૉક: બોલ આઉટ ઓફ પ્લે હોય ત્યાર� ઘ�ડયાળ રોકાતી નથી

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર� શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 2 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે .
મેચનો �ત ટ�મની �ત/હાર/�ોમાં થઇ શક� છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે

કાયદો 13: �� �કક્સ

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ પોતાના હાફમાં ફાઉલ કર� , તો �� �કક લેવામાં ન આવે ત્યાં
�ુધી તમામ ખેલાડ�ઓએ બોલની પાછળ રહ�� ું જ�ર� છે . જો હર�ફના હાફમાં
ફાઉલ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તમામ ખેલાડ�ઓએ �યાં �ુધી ��-�કક લેવામાં ન
આવે ત્યાં �ુધી બોલથી ઓછામાં ઓછા 3 યાડર્ �ૂ ર રહ�� ું જ�ર� છે અને ફાયર
લાઇનમાં ઊભા રહ� શકતા નથી. પ્લેયર પર ફાઉલના �કસ્સામાં, ફાઉલ થનાર
ખેલાડ�એ �� �કક લેવી જ�ર� છે , િસવાય ક� ઇ��સ્ત હોય તો ના લઇ શક�.

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો કોઇ ખેલાડ� પેનલ્ટ� એ�રયાની �દર ��-�કકનો �ુનો કર� તો પેનલ્ટ� �કક
આપવામાં આવે છે . �કક ટ� કર િસવાયના ખેલાડ�ઓએ પેનલ્ટ� સ્પોટથી 3 યાડર્ �ૂ ર
અને પાછળ રહ�� ું જ�ર� છે .

કાયદો 15: �કક-ઇન/�ો-ઇન

�યાર� સં� ૂણર્ બોલ ટચ લાઇનને પાર કર� ત્યાર� બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કય� હોય તે
ખેલાડ�ના હર�ફોને �કક-ઇન/�ો-ઇન આપવામાં આવે છે . �કક-ઇન અથવા �ો-ઇન
�ારા રમતને ફર�થી શ� કર� શકાય છે .

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ� �ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે . ગોલ એ�રયાની �દર ગમે ત્યાંથી
ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં, ગોલ એ�રયા અને પેનલ્ટ�
એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા કાયદા: 4V4
બીચ સોકરની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

રમત�ુ ં મેદાન ર� તી�ુ ં બને� ું હો�ું જોઇએ.
પહોળાઇ: મહ�મ 15 મીટર
લંબાઇ: મહ�મ 20 મીટર
પેનલ્ટ� એ�રયા દર� ક ગોલ લાઇનથી 5 મીટરના �તર� � ૂકવામાં આવેલા
શં�ુ/ધ્વજ વચ્ચેની કાલ્પિનક ર� ખા �ારા ન�� કરવામાં આવે છે .

કાયદો 2: બોલ

હવાના ઓછા દબાણવાળા �ટબોલનો ઉપયોગ કર� શકાય છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

6-7 ખેલાડ�ઓ (4 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + 2-3 અવે�)
અવે� અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સમયે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો જોઇએ.વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો પણ
ઉપયોગ કર� શકાય.હર�ફ ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ. �ટવેરની પરવાનગી નથી

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ� રમતના
િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય �ળવવો, િનયમો�ુ ં
અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર� શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા
અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન ખેલાડ�’ની ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ વૈક�લ્પક છે .

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

અન્ડર 7 અને 8:
મેચનો સમય: 4 િમિનટનો એક એવા 3 પી�રયડ.
ઇન્ટરવલનો સમય: 1 િમિનટ
અન્ડર 9 અને 10:
મેચનો સમય: 5 િમિનટનો એક એવા 3 પી�રયડ.
ઇન્ટરવલનો સમય: 2 િમિનટ
રિન�ગ ક્લૉક: બોલ આઉટ ઓફ પ્લે હોય ત્યાર� ઘ�ડયાળ રોકાતી નથી

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર� શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 4 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે .
મેચનો �ત ટ�મની �ત/હાર/�ોમાં થઇ શક� છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે

કાયદો 13: �� �કક્સ

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ પોતાના હાફમાં ફાઉલ કર� , તો �� �કક લેવામાં ન આવે ત્યાં
�ુધી તમામ ખેલાડ�ઓએ બોલની પાછળ રહ�� ું જ�ર� છે . જો હર�ફના હાફમાં
ફાઉલ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તમામ ખેલાડ�ઓએ �યાં �ુધી ��-�કક લેવામાં ન
આવે ત્યાં �ુધી બોલથી ઓછામાં ઓછા 3 યાડર્ �ૂ ર રહ�� ું જ�ર� છે અને ફાયર
લાઇનમાં ઊભા રહ� શકતા નથી. પ્લેયર પર ફાઉલના �કસ્સામાં, ફાઉલ થનાર
ખેલાડ�એ �� �કક લેવી જ�ર� છે , િસવાય ક� ઇ��સ્ત હોય તો ના લઇ શક�.

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો કોઇ ખેલાડ� પેનલ્ટ� એ�રયાની �દર ��-�કકનો �ુનો કર� તો પેનલ્ટ� �કક
આપવામાં આવે છે . �કક ટ� કર િસવાયના ખેલાડ�ઓએ પેનલ્ટ� સ્પોટથી 3 યાડર્ �ૂ ર
અને પાછળ રહ�� ું જ�ર� છે .

કાયદો 15: �કક-ઇન/�ો-ઇન

�યાર� સં� ૂણર્ બોલ ટચ લાઇનને પાર કર� ત્યાર� બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કય� હોય તે
ખેલાડ�ના હર�ફોને �કક-ઇન/�ો-ઇન આપવામાં આવે છે . �કક-ઇન અથવા �ો-ઇન
�ારા રમતને ફર�થી શ� કર� શકાય છે .

કાયદો 16: ગોલ �કક

જો એટ� �ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �કક આપવામાં આવે છે . ગોલ એ�રયાની �દર ગમે ત્યાંથી
ગોલ �કક લઇ શકાય છે . ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં, ગોલ એ�રયા અને પેનલ્ટ�
એ�રયાનો મતલબ સમાન હોઇ શક� છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે છે .

ુ ાર� લા કાયદા: 5V5(GK)
બીચ સોકરની રમતના �ધ
કાયદો 1: રમત�ુ ં મેદાન

રમત�ુ ં મેદાન ર� તી�ુ ં બને� ું હો�ું જોઇએ.
પહોળાઇ: મહ�મ 18 મીટર
લંબાઇ: મહ�મ 24 મીટર
પેનલ્ટ� એ�રયા દર� ક ગોલ લાઇનથી 6 મીટરના �તર� � ૂકવામાં આવેલા
શં�ુ/ધ્વજ વચ્ચેની કાલ્પિનક ર� ખા �ારા ન�� કરવામાં આવે છે .

કાયદો 2: બોલ

હવાના ઓછા દબાણવાળા �ટબોલનો ઉપયોગ કર� શકાય છે .

કાયદો 3: ખેલાડ�ઓ

8-9 ખેલાડ�ઓ (4 આઉટ�ફલ્ડ ખેલાડ�ઓ + ગોલક�પર + 3-4 અવે�) અવે�
અમયાર્�દત છે અને કોઇપણ સમયે થઇ શક� છે .

કાયદો 4: ખેલાડ�ના સાધનો

ટ�મની ક�ટનો રં ગ સરખો હોવો જોઇએ.વૈક�લ્પક ર�તે, સમાન રં ગના �બબ્સનો
પણ ઉપયોગ કર� શકાય. સામેની ટ�મે અલગ રં ગો પહ�રવા જોઇએ.�ટવેરની
પરવાનગી નથી

કાયદો 5: ર� ફર�

રમતના માહોલને મનોરં જક, સલામત અને બાળકો પર ક��ન્�ત રાખવા માટ�
રમતના િનર�ક્ષકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . અન્ય જવાબદાર�ઓમાં સમય
�ળવવો, િનયમો�ુ ં અવલોકન કર�ુ,ં રમત શ� કરવી, બંધ કરવી અને ફર�
શ�આત કરવી, સ્કોસર્ રાખવા અને બંને ટ�મોમાંથી ‘સૌથી � ૂલ્યવાન ખેલાડ�’ની
ન�ધ લેવાનો સમાવેશ થાય છે .

કાયદો 6: મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ

મેચના અન્ય અિધકાર�ઓ વૈક�લ્પક છે .

કાયદો 7: મેચનો સમયગાળો

અન્ડર 9 અને 10:
મેચનો સમય: 5 િમિનટનો એક એવા 3 પી�રયડ.
ઇન્ટરવલનો સમય: 2 િમિનટ
અન્ડર 11 અને 12:
મેચનો સમય: 6 િમિનટનો એક એવા 3 પી�રયડ.
ઇન્ટરવલનો સમય: 2 િમિનટ
રિન�ગ ક્લૉક: બોલ આઉટ ઓફ પ્લે હોય ત્યાર� ઘ�ડયાળ રોકાતી નથી

કાયદો 8: રમતની શ�આત અને ફર� શ�આત

હર�ફો ક�ન્�ના િનશાનથી ઓછામાં ઓછા 4 યાડર્ �ૂ ર હોવા જ�ર� છે .

કાયદો 9: રમતની �દર અને બહાર બોલ

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે

કાયદો 10: મેચ�ુ ં પ�રણામ ન�� કર�ું

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે .
મેચનો �ત ટ�મની �ત/હાર/�ોમાં થઇ શક� છે .

કાયદો 11: ઓફસાઇડ

ઓફસાઇડ નહ�

કાયદો 12: ફાઉલ અને ગેરવતર્� ૂક

રમતના FIFA કાયદા લા�ુ પડ� છે

કાયદો 13: �� �કક્સ

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ પોતાના હાફમાં ફાઉલ કર� , તો �� �કક લેવામાં ન આવે ત્યાં �ુધી
તમામ ખેલાડ�ઓએ બોલની પાછળ રહ�� ું જ�ર� છે . જો હર�ફના હાફમાં ફાઉલ
કરવામાં આવ્યો હોય, તો તમામ ખેલાડ�ઓએ �યાં �ુધી ��-�કક લેવામાં ન આવે
ત્યાં �ુધી બોલથી ઓછામાં ઓછા 4 યાડર્ �ૂ ર રહ�� ું જ�ર� છે અને ફાયર લાઇનમાં
ઊભા રહ� શકતા નથી. પ્લેયર પર ફાઉલના �કસ્સામાં, ફાઉલ થનાર ખેલાડ�એ ��
�કક લેવી જ�ર� છે , િસવાય ક� ઇ��સ્ત હોય તો ના લઇ શક�.

કાયદો 14: પેનલ્ટ� �કક

જો કોઇ ખેલાડ� પેનલ્ટ� એ�રયાની �દર ��-�કકનો �ુનો કર� તો પેનલ્ટ� �કક
આપવામાં આવે છે . �કક ટ�કર િસવાયના ખેલાડ�ઓએ પેનલ્ટ� સ્પોટથી 4 યાડર્ �ૂ ર
અને પાછળ રહ�� ું જ�ર� છે .

કાયદો 15: �કક-ઇન/�ો-ઇન

�યાર� સં� ૂણર્ બોલ ટચ લાઇનને પાર કર� ત્યાર� બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કય� હોય તે
ખેલાડ�ના હર�ફોને �કક-ઇન/�ો-ઇન આપવામાં આવે છે . �કક-ઇન અથવા �ો-ઇન
�ારા રમતને ફર�થી શ� કર� શકાય છે .

કાયદો 16: ગોલ �ક્લઅરન્સ

જો એટ� �ક�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
�ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મને ગોલ �ક્લઅરન્સ આપવામાં આવે છે . �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મના ગોલક�પર
�ારા પેનલ્ટ� એ�રયાની �દર કોઇપણ પોઇન્ટથી બોલ ફ�કવામાં આવે છે અને તે
કરવા માટ� તૈયાર થયાની ચાર સેકન્ડની �દર ફ�કવામાં આવે છે .

કાયદો 17: કોનર્ર �કક

જો �ડફ��ન્ડ�ગ ટ�મ ગોલ લાઇનને પાર કર� તે પહ�લાં બોલને છે લ્લે સ્પશર્ કર� , તો
એટ� �ક�ગ ટ�મને કોનર્ર �કક આપવામાં આવે

પ�રિશષ્ટ A

લીગના વેઇટ� જ પોઇન્ટ્સ
અને સરખામણી

50

11
10
86
હા
-

x1.5
x1.25
x1.25
x1.0
x1.0
x2.0
x5.0
x5.0
x50
-

U8 ખેલાડ�ઓની સંખ્યા

U9 ખેલાડ�ઓની સંખ્યા

U10 ખેલાડ�ઓની સંખ્યા

U11 ખેલાડ�ઓની સંખ્યા

U12 ખેલાડ�ઓની સંખ્યા

છોકર�ઓની સંખ્યા

ન�ધાયેલ ઇ�માણપ� કોચ1

સ્થળ�ુ ં � ૂલ્યાંકન2

સોિશયલ મી�ડયાનો ઉપયોગ3

ર� �ટ�ગ્સ

430

0

x1.5

1308

50

22

0

0

100

80

72

0

-

હા

96

5

25

157

0

100

0

68

0

0

168

લીગ B

1241

50

480

25

50

157

0

125

0

102

0

0

252

પોઇન્ટ

ે રની �ુ લ સંખ્યા
1: �ઓ એપ પર તેમના કોચ ન�ધણી ID સાથે ન�ધાયેલા છે તેવા ટ�મ મેનજ
2: AIFF �િતિનિધ �ારા � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે
3: સોિશયલ મી�ડયા પર સંબિં ધત પોસ્ટ � ૂકતી વખતે "#goldenbabyleague" નો ઉપયોગ કરવો.

0

80

64

48

0

0

U7 ખેલાડ�ઓની સંખ્યા

0

x1.5

504

U6 ખેલાડ�ઓની સંખ્યા

336

પોઇન્ટ

x1.5

લીગ A

�ુલ મેચો

વેઇટ�જ

-

ના

54

20

38

0

0

112

0

82

0

68

324

લીગ C

વેઇટ� જ અને લીગની સરખામણી અને ર� �ન્ક�ગ ક�વી ર�તે કરવામાં આવશે તેના ઉદાહરણો નીચે �ુજબ છે

1297

0

270

100

76

0

0

140

0

123

0

102

486

પોઇન્ટ

સ્થળ� ંુ � ૂલ્યાંકન

વેઇટ� જ

િવષયો

પ�રમાણો

�ટબોલની પીચ

�ું પીચ�ું કદ રમતના ધોરણો �ુજબ છે ?
(હા/ના) જો 'ના' હોય, તો �ૃપા કર�ને િવગતો આપો.

3

�ું પીચને યોગ્ય ર�તે �ચ�હ્નત કરવામાં આવી છે ?
(હા/ના) જો 'ના' હોય, તો �ૃપા કર�ને �ટપ્પણીઓ શેર કરો.

3

�ું ગોલપોસ્ટના પ�રમાણો મેચની માગર્ દિશ�કા 3 �ુજબ
છે ? (હા/ના) જો 'ના' હોય, તો �ૃપા કર�ને �ટપ્પણીઓ
શેર કરો.

2

પીચ પર રમવા�ું ક�ટ�ું સલામત છે તેને ર� �ટ�ગ આપો?

5
13

સાધનો

�ું મેચો માટ� યોગ્ય સંખ્યામાં બોલનો ઉપયોગ થઇ રહ્યો
છે તેને ર� �ટ�ગ આપો?

2

�ું �ટબોલ�ું કદ મેચની માગર્ દિશ�કા �ુજબ છે , જો 'ના',
તો �ૃપા કર�ને �ટપ્પણીઓ શેર કરો.

3

�ું ટ�મો િવિવધ રં ગોની જસ� (અથવા �બબ્સ, �ું રં ગો
સમાન છે ) પહ�ર� છે ?

2

�ું ખેલાડ�ઓ રમતના ધોરણોના કાયદા 4 �ુજબ
સં� ૂણર્ ક�ટ (શો�્ર્ સ, જસ�, � ૂઝ, િશન ગા�્ર્ સ, સ્ટો�ક�ગ્સ)
પહ�ર� છે ?

2
9

�ુિવધાઓ

�ું ખેલાડ�ઓ, કોચ અને ર� ફર� માટ� શેડની જોગવાઇ છે ?
(ખાસ કર�ને હવામાનની આત્યંિતક પ�ર�સ્થિતઓના
�કસ્સામાં)

2

�ું ખેલાડ�ઓ, કોચ અને ર� ફર� માટ� કોઇ અલગથી
'આરામની જગ્યાઓ' છે ?

2

�ું મેદાનમાં ‘પીવાના પાણી’ની જોગવાઇ છે ?

6
10

મે�ડકલ

�ું �ટબોલ પીચની ન�ક ફસ્ટર્ -એઇડ ક�ટની
જોગવાઇ છે ?

6

�ું મેચ દરિમયાન �ફ�ઝયોથેરાિપસ્ટ/ડૉક્ટરની
હાજર� છે ?

5

�ું લીગ ઓપર� ટર� સ્થળ પર ઇમરજન્સી સંપકર્
(એમ્બ્�ુલન્સ, હો�સ્પટલ, ડૉક્ટર)ની િવગતો દશાર્વી
છે ?

2
13

ટોઇલેટ

�ું રમવાના પ�રસં�ુલ ન�ક ટોઇલેટની જોગવાઇ
છે ?

5

�ું �ુ�ુષો અને મ�હલાઓ માટ� અલગ-અલગ ટોઇલેટ છે ?

4

�ું ટોઇલેટ સ્વચ્છ રાખવામાં આવે છે ?

4

�ું ટોઇલેટમાં 'પાણી આવે' છે ?

4
17

ર� ફર�

�ું યોગ્ય સંખ્યામાં ર� ફર�ની િનમ� ૂક કરવામાં આવી છે ?

3

�ું ર� ફર� યોગ્ય ક�ટમાં છે ?

2

�ું રમતના િનધાર્�રત ધોરણો અ�ુસાર ર� ફર�ગ
કરવામાં આવે છે ?

2
7

બ્રા�ન્ડ�ગ

�ું સ્થળ પર કોઇ પ્રકાર�ું બ્રા�ન્ડ�ગ કરવામાં આવી ર�ું છે ?

2

�ું AIFF અને ગોલ્ડન બેબી લીગ બ્રા�ન્ડ�ગનો ઉપયોગ
કરવામાં આવી રહ્યો છે ?

2
4

બાળકોની �ુરક્ષા

�ું તમારા અવલોકન દરિમયાન બાળકો માટ� �ટબોલનો
સકારાત્મક અને મનોરં જક અ�ુભવ હોય તે� ંુ લાગ્�ું હ�?ંુ

4

�ું બાળકો રમત દરિમયાન રક્ષણાત્મક સાધનો
પહ�ર� છે ?

3

�ું બાળકોની દ� ખર� ખ માટ� યોગ્ય સંખ્યામાં �ુખ્ત વયના લોકો
છે ?�ુખ્ત વયના લોકોમાં માતાિપતા, કોચ, સ્વયંસેવકો વગે ર�નો
સમાવેશ થાય છે .

3

�ું �ુખ્ત વયના લોકો ખેલાડ�ઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�
સકારાત્મક અને પ્રોત્સાહક ભાષા/વતર્નનો ઉપયોગ કરતા હતા?

4

�ું બાળકોના ફોટા માત્ર અિધ�ૃત લોકો દ્વારા લેવામાં આવે છે અને
�ટબોલ સંબિં ધત છે ?

3
17

પ્રક્ર�ણર્

�ું લીગ�ું આયોજન અને સંચાલન મેચની માગર્ દિશ�કા અ�ુસાર
થઇ ર�ું છે ?

5

જો છોકર�ઓ રમતી હોય, તો તેમને રમવા માટ� � ૂરતો સમય
આપવામાં આવે છે ?

5
10

�ુ લ

100
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