�ೕಗ್ ��ಾ�ಹಕರ
�ಾ�ಂಡ್ಬುಕ್ 2022-23

�ೕ��ೆ
ಆಲ್ ಇಂ��ಾ �ಟ್�ಾಲ್ �ೆಡ�ೇಶನ್ (AIFF) ಸಮಯ 2022-23 �ಾ� �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್
�ರ�ೇ ಪರ್�ಯನುನ್ ಪ�ಚ�ಸಲು ಆನಂದ�ಾಗು�ತ್�ೆ. �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್ 2 ಯಶ�ವ್
ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, �ೂೕಜ�ೆಯು �ೋ�ಡ್�ಂದ ಪ��ಾಮ �ೕ�ತುತ್. ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್
ಹಲವ� �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೊಡ�ಸಲು ನಮಮ್ �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರ ��ಾರ್ಹಕರ ಉ�ಾಸ್ಹ, ಕ��ೆ ಮತುತ್
ಶರ್ಮವನುನ್ �ಾವ� ಗುರು�ಸು�ೆತ್ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಈಗ �ಾಂ�ಾರ್�ಕ �ೋಗವ� ನಮಮ್ �ಂ�ೆ ಇದದ್ಂ�ೆ
�ಾಣು�ತ್�ೆ, ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಆನಂ�ಸಲು, ಕ�ಯಲು ಮ�ೆತ್ ಆಟದ �ೖ�ಾನ�ೆಕ್ ಬರುವಂ�ೆ �ಾಡಲು
�ಾವ� �ಮಮ್ನುನ್ ಕ�ೆಯು�ೆತ್ೕ�ೆ. ಮತುತ್ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳ �ಲಕ ��ಾಬ್ಲ್, ��ಾಸ್ಲ್
ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ೕಚ್ �ಾಕರ್ ಆಡುವ �ೆನ್ೕ�ತರನುನ್ �ಾ��ೊ�ಳ್.
ಕಲ್ಬ್ಗಳ�, ��ಾಯ್ಲಯಗಳ�, �ಾ�ೆಗಳ�, ಸ�ಾರ್�ೇತರ ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ�, �ೕಷಕರು, ತರ�ೇತು�ಾರರು
ಅಥ�ಾ ��ಾಬ್ಲ್ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಆ�ರ�, ��ಾಬ್ಲ್ �ಲಕ ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ೊಡ���ೊಳಳ್ಲು
�ಾಗೂ ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾಡಲು ಬಯಸುವ �ಾರ�ೕಯ ��ಾಬ್ಲನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲು�ಾರ��ಾ� ಈ
�ೈ�� ಇ�ೆ. ಎಲಲ್ರೂ! ಎಐಎಫ್ಎಫ್ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್ �ೇಶದ�ಲ್ ಎ�ಲ್ �ೇ�ಾದರೂ
�ಾ�ಾದರೂ ನ�ೆಸಬಹುದು. �ಂಗ, ಧಮರ್, ಆ�ರ್ಕ ��ೆನ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಜ�ಾಂ�ೕಯ �ಲವನುನ್
�ೆ�ಕ್ಸ�ೇ ಮಕಕ್ಳ ಸಥ್�ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ��ಾಬ್ಲ್ ಹಕಕ್ನುನ್ ತರಲು �ೕಗ್ಗಳ� ಗು�ಯನುನ್
�ೊಂ��ೆ.
ನಮಮ್ �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರ ಪರ್��ರ್�ಯನುನ್ ಆಧ��, ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾವ� �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್
ಇನನ್ಷುಟ್ ಸ�ಾಗ�ಾ� ಮತುತ್ �ೊಂ�ಸಲು ಸುಲಭ�ೊ���ೆದ್ೕ�ೆ. ಸುರ�ತ, �ಾವ್ಗತ, ಸಂ�ೋಷ
ಮತುತ್ ಒ�ೆಳ್ಯ �ಟ್�ಾಲ್ ಅನುಭವವನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ದು ಮುಖಯ್ ಗು��ಾ��ೆ ಮತುತ್ ನಮಮ್
ಮಕಕ್��ೆ ಅಂತಹ ಆಟದ �ಾ�ಾವರಣವನುನ್ ಸೃ�ಟ್ಸಲು �ಾಯ್ಂಡ್ಬುಕ್ �ಮ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�ೆ
ಎಂದು ನಮ�ೆ ಅ�ಸುತತ್�ೆ .
�ಮಮ್ ಪರ್�ೆನ್ಗಳ�, ಪರ್��ರ್� ಮತುತ್ ಕ�ೆಗಳ�
babyleagues@the-aiff.com �ೆ ಕಳ��ಸಬಹುದು

ಮುಖಯ್�ಾ��ೆ

�ಾಗೂ

ಅವ�ಗಳನುನ್

�ೊಸ ಸಮಯ�ಾಕ್� �ಮ�ೆ ಒ�ೆಳ್ಯ�ಾಗ�. �ಾರ�ೕಯ �ಟ್�ಾಲ್ ಅನುನ್ ಒ�ಾಟ್� ಮುಂ�ೆ
ನ�ೆಸಲು �ೈ�ೋ��ೋಣ.
�ೕಮ್ �ೋಲ�ನ್ �ೇ� �ೕಗ್�

�ಷಯ �ೋಷ�ಕ
• ಪ�ಚಯ

• �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್ ನ�ೆಸುವ�ದ�ಂದ �ಾಭಗಳ�
• �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್ ಬ�ೆಗಳ�

• 1:1 (ಎ�ಾಲ್) ಸ�ಾಯಧನ ಸ�ಾಯಧನ
• ಪಂದಯ್ಪಂದಯ್ ಬ�ೆ (�ಟ್�ಾಲ್)
• ಪಂದಯ್ ಪಂದಯ್ ಬ�ೆ (��ಾಸ್ಲ್)

•ಪಂದಯ್ ಪಂದಯ್ ಬ�ೆ (�ೕಚ್ �ಾಕರ್)
• �ಾ�ಂಟ್ ವಯ್ವ�ೆಥ್

• ಪಂದಯ್ ಪಂದಯ್ �ನಗಳ�ಲ್ �ಚ್ ಸಂ�ೆಥ್
• �ಾ�ೆಕ್ಟ್�ಾಲ್ �ೋಟ್ರ್ ��ಾಸ್ಲ್
• �ೕಚ್ �ಾಕರ್ - ಆಟದ �ೖ�ಾನ
• �ಚ್ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ�

• �ೈದಯ್�ೕಯ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಗಳ�

• ��ಾಬ್ಲನ್ ಯಶ�ವ್ �ನ�ಾಕ್� ಐದು ಅ��ಾಯಗಳ�
• ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ಾ�ಾಡುವ�ದು
• �ೕ� ಸಂ��ೆಗಳ�

• �ಾಯಕತವ್ ��ಾಲ್ �ಾಯಕತವ್

• �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರ �ಾಂ�ಂಗ್

• ಆಟದ �ಾನದಂಡಗಳ� – ��ಾಬ್ಲ್
• ಆಟದ �ಾನದಂಡಗಳ� – ��ಾಸ್ಲ್

• ಆಟದ �ಾನದಂಡಗಳ� - �ೕಚ್ �ಾಕರ್
• ಅನುಬಂಧ A

• ಸಥ್ಳದ ಪ�ೕ�ೆ

• ಮುಖಯ್ ಸಂಪಕರ್ಗಳ�

ಪ�ಚಯ
ಎಐಎಫ್ಎಫ್ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂ��ಾ �ಟ್�ಾಲ್ �ೆಡ�ೇಶನ್�ಂದ 6 �ಂದ 12
ವಷರ್�ೊಳ�ನ ಆಟ�ಾರರನುನ್ �ೊಡ���ೊಳಳ್ಲು ಆರಂ��ದ ಆಟ�ಾರರ ಅ�ವೃ�ಧ್ �ೂೕಜ�ೆ
ಆ��ೆ. ಈ �ೂೕಜ�ೆಯು �ೇಶದ ಪರ್� ಮಗು��ೆ �ಟ್�ಾಲ್ ಆಡಲು �ೇ��ೆ �ೕಡುವ
ಗು�ಯನುನ್ �ೊಂ��ೆ. ಇದು ತುಂ�ಾ ಉ�ೆದ್ೕಶಗಳನುನ್ �ೊಂ��ೆ:
•
•
•
•
•
•

ಮಕಕ್��ಾ� ಆಟದ �ಾ�ಾವರಣವನುನ್ �ೕಡುವ�ದು
ಯುವ ��ಾಬ್�ಾಗ್� ��ಡ್ಂಗ್ �ಾಲ್ಕ್
��ಾಬ್ಲ್ ಸಂಸ��ಯನುನ್ �ೆ�ಚ್ಸುವ�ದು
ಆಟ�ಾರರ �ೕ�ರ್ವ�ಯ �ೆಲಸ ಮತುತ್ ಅ�ವೃ�ಧ್
�ಾಸಯ್, ಕ��ೆ ಮತುತ್ �ೆನ್ೕಹದ �ಾ�ಾವರಣವನುನ್ ರ�ಸುವ�ದು
ಎಲಲ್�ಗೂ ��ಾಬ್ಲ್

ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಸದಸಯ್ ಸಂಘಗಳ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ ತಮಮ್ ಸಮು�ಾಯಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ಪರ್�ೇಶಗಳ�ಲ್
ಮಕಕ್��ಾ� �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳನುನ್ ನ�ೆಸಲು ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಸಂ�ೆಥ್ಗಳನುನ್ ಗುರು�ಸುವ
�ಾಗೂ ಅ��ಾರ �ೕಡುವ �ಲಕ ಇದನುನ್ �ಾ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.
�ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ ಅನುನ್ �ಾಡಲು ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್ಸುವ�ದು ತುಂ�ಾ ಸುಲಭ. ��ೕ�ತ �ೕಗ್
��ಾರ್ಹಕರು��ಾರ್ಹಕರು �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್ �ೂ�ೈಲ್ ಅ�ಲ್�ೇಶನ್ಅನುನ್ �ೌನ್�ೋಡ್
�ಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಆಪ್ �ಲಕ ಒ�ಪ್�ೆ�ಾ� ಅ�ರ್ �ಾಕಬಹುದು. ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಸದಸಯ್
ಸಂಘ�ಂದ ಒ�ಪ್�ೆ ಪ�ೆದ ನಂತರ, ��ಾರ್ಹಕರ ಈ �ೈ�� �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ '�ಾನಯ್�ೆ
ಪ�ೆದ' �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ ಅನುನ್ ನ�ೆಸಬಹುದು.
�ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರ ಅವರು �ೂ�ೈಲ್ ಆಪ್ ನ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾ��ಯನುನ್ �ಾ�ದ ನಂತರ ಮತುತ್
ಎಐಎಫ್ಎಫ್ �ನಂ��ದ ಇತರ �ಯಮಗಳನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೊ��ದ ನಂತರ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್
ಅನುನ್ ನ�ೆಸಲು ಗುರುತನುನ್ ಪ�ೆಯು�ಾತ್�ೆ.

�ೋಲ�ನ್ �ೇ�
�ೕಗ್ಗಳನು�
ನ�ೆಸುವ�ದರ
�ಾಭಗಳ�

• �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಮತುತ್ �ವರ್�ಸಲು ಸುಲಭ
• ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೆಚಚ್

• ಮಕಕ್��ೆ ವಯ�ಸ್ನ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಸ��ಾದ ಆಟಗಳನುನ್ �ೊ�

• ಮಕಕ್ಳನುನ್, �ೕಷಕರನುನ್ ಮತುತ್ ತರ�ೇತು�ಾರರನುನ್ ಆಕ�ರ್ಸಲು
ಆಕಷರ್ಕ �ೆಲಸ �ೕ�

• ಆಪ್ �ಲಕ �ೕಗ್ �ೆಲಸವನುನ್ ಸುಲಭ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ
• �ನ ಬಳ�ೆ ವಸುತ್ಗಳ ಅಗತಯ್��ೆ

• �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆಥ್�ಂದ ನ�ೆಸಬಹುದು

• ಆಲ್ ಇಂ��ಾ ��ಾಬ್ಲ್ �ೆಡ�ೇಶನ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಸದಸಯ್
ಸಂಘ�ಂದ ಗುರುತು

�ೋಲ�ನ್ �ೇ�
�ೕಗ್ ��ಾಗಗಳ�
ವಯ��ನ ಗುಂಪ�ಗಳ�

1

2

3

ವಯ��ನ ಗುಂ�ನ��ರುವ ತಂಡಗಳ�

8

8

8

ಪ�� ತಂಡ�ೆ� ಪಂದ�ಗಳ ಕ�ಷ� ಸಂ�ೆ�

7

14

21

�ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರು ಈ ಸಮಯಸಮಯವನುನ್ ಆ�ೂೕ�ಸಲು ಬಯಸುವ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್
ನ ವಗರ್ವನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾಡಬಹುದು.
ಅದರಂ�ೆ ಅವರ �ೕಗ್ ಅನುನ್ ಗುರು�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.
1 �ಾ�ರ್ �ೋಲ�ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳ�:
�ೊಸ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸೂಕತ್�ಾ��ೆ
2 �ಾ�ಸ್� �ೋಲ�ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳ�:
• �ೆಚುಚ್ ವಯ�ಸ್ನ ಗುಂಪ�ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ೊಡ���ೊಳಳ್ಬಹು�ಾದ ಅನುಭ� �ೕಗ್
��ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸೂಕತ್�ಾ��ೆ.
• ಎಐಎಫ್ಎಫ್ �ಾನಯ್�ೆ ಪ�ೆದ ಅ�ಾ�ೆ�ಗಳ� ಅ�ಾ�ೆ� �ಾನಯ್�ೆ ಅಂಕಗ��ಾ� ಈ
�ಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಪ��ೈಸುವ ಅಗತಯ್��ೆ.
3 �ಾ�ಸ್� �ೋಲ�ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳ�:
• ಮ�ೆಯ�ಲ್ �ೆ�ೆದ ಆಟ�ಾರರ �ೕಘರ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ �ಾಗರ್ವನುನ್ ರೂ�ಸಲು ಬಯಸುವ ಕಲ್ಬ್
ಗ��ೆ ಮತುತ್ ಅ�ಾ�ೆ�ಗ��ೆ ಸೂಕತ್�ಾ��ೆ.
• ಇಂ�ಯನ್ ಸೂಪರ್ �ೕಗ್ ಮತುತ್ I-�ೕಗ್ ಕಲ್ಬ್ಗಳ� ಕಲ್ಬ್ ಪರ�ಾನ��ಾ� ಈ
�ಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಪ��ೈಸುವ ಅಗತಯ್��ೆ.

1:1 (ಒಂದು ಎ�ಾ�) ಸ�ಾಯಧನ ಸ�ಾಯಧನ
ಮ��ಾ ಆಟ�ಾರರು, ತರ�ೇತು�ಾರರು, �ೕಪ�ರ್�ಾರರು, ಸವ್ಯಂ�ೇವಕರ ಮತುತ್ �ಾಯಕರ
�ಾಗವ�ಸು��ೆಯ �ೆಳವ��ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ ಮ��ಾ ��ಾಬ್ಲನ್ ಅ�ವೃ�ಧ್�ೆ ಎಫ್ ಐ ಎಫ್ ಎ, ಎಎಫ್
� ಮತುತ್ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಬದಧ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ��ಾಬ್ಲನ್�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ಂಗಗಳ ಸ�ಾನ �ಾಗವ�ಸು��ೆ
ಮತುತ್ �ೖ�ಾನದ�ಲ್ ಆಡುವ ಹುಡುಗರ ಮತುತ್ ಹುಡು�ಯರ ಸ�ಾನ ಅನು�ಾತವನುನ್ �ೋಡಲು
�ಾವ� ಇಷಟ್ಪಡ�ೇಕು ಅಂದ�ೆ 1:1 ಅನು�ಾತ. ಈ ಉ�ೆದ್ೕಶವನುನ್ �ಾ�ಸಲು, ಎಐಎಫ್ಎಫ್
ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಮ��ಾ ಅ�ವೃ�ಧ್ �ಾಯರ್ಕರ್ಮ ��ಯ �ಲಕ 1:1 (ಎಲಲ್ವ� ಒಂದು)
ಸ�ಾಯಧನಸ�ಾಯಧನವನುನ್ �ೕಡಲು ಸಂ�ೋಷ�ಾ��ೆ. ಈ ಸ�ಾಯಧನವ� ಸ�ಾಯಧನ
ಎ�ಾಲ್ �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರನುನ್ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳ�ಲ್ ಹುಡು�ಯರ ಗ�ಷಠ್
�ಾಗವ�ಸು��ೆಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು �ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸುತತ್�ೆ.
ಸ�ಾಯಧನಸ�ಾಯಧನ�ೆಕ್ ಅಹರ್�ಾಗಲು, �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರು �ೕಗ್ನ�ಲ್ ಆಟ�ಾರರ ಕ�ಷಠ್ 50%
ಮ��ಾ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು.
�ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರು ಹುಡು�ಯ��ೆ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ಾ� �ೕಗ್ಗಳನುನ್ ನ�ೆಸುವ�ದನುನ್ ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.
�ರು �ೕಗ್ ವಗರ್ಗಳ�ಲ್ 49 �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸ�ಾಯಧನಸ�ಾಯಧನವನುನ್ ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ
ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ:

ವಗ�

�ೕಗ್ಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಸ�ಾಯಧನ �ತ�

1 �ಾಟ್ರ್

28

₹25,000

2 �ಾಟ್ರ್

14

₹50,000

3 �ಾಟ್ರ್

7

₹1,00,000

ಆ�ಾ ವಗರ್ದ�ಲ್ �ೆಚುಚ್ ಅಹರ್ �ೕಗ್ಗ�ದದ್�ೆ, ಈ �ಾಯ್ಂಡ್ಬುಕ್ನ ಅನುಬಂಧ A ಪರ್�ಾರ ಉತತ್ಮ
�ೕಗ್ಗಳನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಸ�ಾಯಧನಸ�ಾಯಧನವನುನ್ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್
ಸಮಯದ �ೊ�ೆಯ�ಲ್ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

2x12 ��ಷ
4 ��ಷ
3 ಅಥ�ಾ 4
2
3

4x4 ��ಷ
2 ��ಷ
3 ಅಥ�ಾ 4
2
3
ಸಂ

ಪಂದಯ್ ಪಂದಯ್ ಸಮಯ

ಮಧಯ್ಂತರ ಸಮಯ

�ನ�ೆಕ್ ಗ�ಷಠ್ ಪಂದಯ್ಗಳ�

�ಾರ�ೆಕ್ ಗ�ಷಠ್ ಪಂದಯ್ ಪಂದಯ್ �ನಗಳ�

�ೋ�ಕ್ೕಪರ್

(�ೕಲ್�ೕಪರ್�ಂ��)

ಗ�ಷಠ್ �ೋಲ್ �ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಆ�ಾಮ

(�ೕಲ್�ೕಪರ್ ಇಲ� �)

ಗ�ಷಠ್ �ೋಲ್ �ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಆ�ಾಮ

��ಾಬ್ಲ್ �ಾತರ್

–

1.82x1.22m

5v5

–

–

1.82x1.22m

ಸಂ

3v3

ಆಟದ ಬ�ೆ
4v4

2016 ಅಥ�ಾ 2017

2017 ಅಥ�ಾ 2018

–

��ರ್ತ

U7

��ರ್ತ

U6

3v3

ವಯ�ಸ್ನ �ಾನದಂಡ (ಜನನ)

�ಂಗ ಆದಯ್�ೆ

ವಯ�ಸ್ನ ಗುಂಪ�ಗಳ�

–

1.82x1.22m

ಸಂ

3

2

3 ಅಥ�ಾ 4

4 ��ಷ

2x12 ��ಷ

-

-

-

5v5

4v4

–

2015 ಅಥ�ಾ 2016

��ರ್ತ

U8

5x2m

5x2m

1.82x1.22m

7 v 7 �ೆಕ್ �ಾತರ್

7 v 7 �ೆಕ್ �ಾತರ್

1.82x1.22m

3

2

4

6 ��ಷ

2x18 ��ಷ

-

7 v 7 (GK)

6v6

5 v 5 (GK)

4v4

–

2013 ಅಥ�ಾ 2014

��ರ್ತ

U10

3

2

4

6 ��ಷ

2x18 ��ಷ

-

7 v 7 (GK)

6v6

5v5

4v4

–

2014 ಅಥ�ಾ 2015

��ರ್ತ

U9

ಪಂದ� ಪಂದ� ಬ�ೆ | ��ಾ�ಲ್

6x2m

–

�ೌದು

3

2

4 ಅಥ�ಾ 5

8 ��ಷ

2x24 ��ಷ

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–

–

2012 ಅಥ�ಾ 2013

��ರ್ತ

U11

6x2m

–

�ೌದು

3

2

4 ಅಥ�ಾ 5

8 ��ಷ

2x24 ��ಷ

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–

–

2011 ಅಥ�ಾ 2012

��ರ್ತ

U12

3v3
4v4
–
2x12 ��ಷ
4 ��ಷ
3 ಅಥ�ಾ 4
2
3

3v3
–
–
4x6 ��ಷ
2 ��ಷ
3 ಅಥ�ಾ 4
2
3
ಸಂ

ಪಂದಯ್ ಪಂದಯ್ ಸಮಯ

ಮಧಯ್ಂತರ ಸಮಯ

�ಟಸ್ಲ್ �ಾಲ್ �ಾತರ್

�ನ�ೆಕ್ ಗ�ಷಠ್ ಪಂದಯ್ಗಳ�

�ಾರ�ೆಕ್ ಗ�ಷಠ್ ಪಂದಯ್ �ನಗಳ�

�ೋ�ಕ್ೕಪರ್

–

ಗ�ಷಠ್ �ೋಲ್ �ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಆ�ಾಮ
(�ೋಲ್�ೕಪರ್�ೊಂ��ೆ)
–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ಸಂ

3

2

3 ಅಥ�ಾ 4

4 ��ಷ

2x12 ��ಷ

–
4v4
–

2015 ಅಥ�ಾ 2016

��ರ್ತ

U8

3x2m

3x2m

1.82x1.22m

5 v 5 �ೆಕ್ �ಾತರ್

5 v 5 �ೆಕ್ �ಾತರ್

1.82x1.22m

3

2

3 ಅಥ�ಾ 4

5 ��ಷ

2x15 ��ಷ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 ಅಥ�ಾ 2014

��ರ್ತ

U10

3

2

3 ಅಥ�ಾ 4

5 ��ಷ

2x15 ��ಷ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 ಅಥ�ಾ 2015

��ರ್ತ

U9

3x2m

–

�ೌದು

3

2

3 ಅಥ�ಾ 4

7 ��ಷ

2x20 ��ಷ

–
–
5 v 5 (GK)

2012 ಅಥ�ಾ 2013

��ರ್ತ

U11

��ರ್ತ

U12

• ��ಾಸ್ಲ್ ಅನುನ್ ಕ�� �ೌನ್ಸ್ �ಟಸ್ಲ್ �ೆಂ��ೊಂ��ೆ ಆಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಮಕಕ್��ೆ 3 �ಾತರ್ವನುನ್ ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��ೆ ಆದ�ೆ 4 �ಾತರ್ದ �ಟಸ್ಲ್ �ೆಂ��ೊಂ��ೆ
ಆಡಬಹುದು.

3x2m

–

�ೌದು

3

2

3 ಅಥ�ಾ 4

7 ��ಷ

2x20 ��ಷ

–
–
5 v 5 (GK)

2011 ಅಥ�ಾ 2012

• �ಾಲ್ಟ್, ನಯ�ಾದ ಮತುತ್ ಅಪಘಷರ್ಕವಲಲ್ದ �ೕ�ೆ�ಗಳ�ಲ್ ��ಾಸ್ಲ್ ಅನುನ್ ಒ�ಾಂಗಣ ಮತುತ್ �ೊ�ಾಂಗಣದ�ಲ್ ಆಡಬಹುದು. �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗ��ಾ�, ಇದನುನ್
ಕೃತಕ �ೖ�ಾನದ�ಲ್� ಸಹ ಆಡಬಹುದು.

1.82x1.22m

ಗ�ಷಠ್ �ೋಲ್ �ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಆ�ಾಮ
(�ೋಲ್�ೕಪರ್ ಇಲಲ್�ೆ)

ಆಟದ ಬ�ೆ

ಸಂ

2016 ಅಥ�ಾ 2017

ವಯ�ಸ್ನ �ಾನದಂಡ (ಜನನ)

2017 ಅಥ�ಾ 2018

U7
��ರ್ತ

U6
��ರ್ತ

�ಂಗ ಆದಯ್�ೆ

ವಯ�ಸ್ನ ಗುಂಪ�ಗಳ�

ಪಂದ� ಪಂದ� ಬ�ೆ| ��ಾ�ಲ್

3v3
4v4
–
3x4 ��ಷ
1 ��ಷ
3 ಅಥ�ಾ 4
2
3

3v3
–
–
3x3 ��ಷ
1 ��ಷ
3 ಅಥ�ಾ 4
2
3
ಸಂ

�ನ�ೆಕ್ ಗ�ಷಠ್ ಪಂದಯ್ಗಳ�

�ಾರ�ೆಕ್ ಗ�ಷಠ್ ಪಂದಯ್ �ನಗಳ�

�ೋ�ಕ್ೕಪರ್

–

ಗ�ಷಠ್ �ೋಲ್ �ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಆ�ಾಮ
(�ೋಲ್�ೕಪರ್ �ೊಂ��ೆ)
–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ಸಂ

3

2

3 ಅಥ�ಾ 4

1 ��ಷ

3x4 ��ಷ

–
4v4
–

2015 ಅಥ�ಾ 2016

��ರ್ತ

U8

4x2m

4x2m

1.82x1.22m

5 v 5 �ೆಕ್ �ಾತರ್

5 v 5 �ೆಕ್ �ಾತರ್

1.82x1.22m

3

2

4

2 ��ಷ

3x5 ��ಷ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 ಅಥ�ಾ 2014

��ರ್ತ

U10

3

2

4

2 ��ಷ

3x5 ��ಷ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 ಅಥ�ಾ 2015

��ರ್ತ

U9

4x2m

–

�ೌದು

3

2

4 ಅಥ�ಾ 5

2 ��ಷ

3x6 ��ಷ

–
–
5 v 5 (GK)

2012 ಅಥ�ಾ 2013

��ರ್ತ

U11

�ೕಚ್ �ಾಕರ್ ಅನುನ್ �ಾ�ಾನಯ್ ��ಾಬ್�ೊನ್ಂ��ೆ �ಾ�ಯ ಒತತ್ಡವನುನ್ ಪರ್�ಾ�ತ �ಟ್�ಾಲ್ ಅವಶಯ್ಕ�ೆ�ಂದ 0.2 ಎ�ಎಮ್ ಕ�� �ಾಡುವ �ಲಕ
ಆಡಬಹುದು.

�ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ೕಚ್ �ಾಕರ್ ಅನುನ್ �ೕ�ನ ಬ� ಆಡ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಆದದ್�ಂದ ವಯಸಕ್ರ �ೕ�ವ್�ಾರ�ೆ�ಲಲ್�ೆ ಮಕಕ್ಳ� �ೕ��ೊಳ�ೆ �ೋಗುವ�ದನುನ್ ತ�ೆಯಲು
�ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರು �ೕಸ�ಾದ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಇಡುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖಯ್.

• �ೕಚ್ �ಾಕರ್ ಅನುನ್ ಮರ�ನ �ೕ�ೆ ಬ��ಾ��ಂದ ಆಡ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಆದದ್�ಂದ ಮರಳ� ಒರ�ಾ�ರ�ಾರದು ಮತುತ್ �ೆಣಚುಕಲುಲ್ಗಳನುನ್, �ಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ
ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಾಯ�ೊ�ಸುವಂತಹ �ಾವ��ೇ ವಸುತ್ಗಳ� ಇರ�ಾರದು .

1.82x1.22m

ಗ�ಷಠ್ �ೋಲ್ �ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಆ�ಾಮ
(�ೋಲ್�ೕಪರ್ ಇಲಲ್�ೆ)

�ಾಲ್ �ಾತರ್

ಮಧಯ್ಂತರ ಸಮಯ

ಪಂದಯ್ ಸಮಯ

ಆಟದ ಬ�ೆ

ಸಂ

2016 ಅಥ�ಾ 2017

ವಯ�ಸ್ನ �ಾನದಂಡ (ಜನನ)

2017 ಅಥ�ಾ 2018

U7
��ರ್ತ

U6
��ರ್ತ

�ಂಗ ಆದಯ್�ೆ

ವಯ�ಸ್ನ ಗುಂಪ�ಗಳ�

ಪಂದ� ಬ�ೆ | �ೕಚ್ �ಾಕರ್

4x2m

–

�ೌದು

3

2

4 ಅಥ�ಾ 5

2 ��ಷ

3x6 ��ಷ

–
–
5 v 5 (GK)

2011 ಅಥ�ಾ 2012

��ರ್ತ

U12

�ಾ�ಂಟ್ ವ�ವ�ೆ�
�ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್ �ಾ�ಂಟ್ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಯು �ಾಂಪರ್�ಾ�ಕ 0,1,3
�ಾ�ಂಟ್ಗ�ಂದ �ೋಲು, �ಾರ್ ಮತುತ್ �ೆಲು��ೆ ಕರ್ಮ�ಾ� 1,2,3
�ಾ�ಂಟ್ಗ��ೆ �ೋಲು, �ಾರ್ ಮತುತ್ �ೆಲುವ� ಆ�ರುತತ್�ೆ.
�ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ತಂಡಗಳ ಮತುತ್ ಆಟ�ಾರರ
�ಾಗವ�ಸು��ೆಯನುನ್ �ೊಗಳಲು
ಈ ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್
�ಾಡ�ಾ��ೆ, ಆದದ್�ಂದ ತಂಡವ� ಒಂದು ಪಂದಯ್ದ�ಲ್�ೋತರೂ
ಸಹ, ಅವರು �ಾಗವ�ಸಲು 1 ಅಂಕವನುನ್ ಗ�ಸು�ಾತ್�ೆ.
�ೆಫ� ಅಥ�ಾ �ೕಗ್ ಆಪ�ೇಟರ್�ಂದ ಆಟಗಳನುನ್ ನ�ೕಕ��ದ
ನಂತರ ಅಂಕಗಳ� �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್ �ೂ�ೈಲ್ ಅ�ಲ್�ೇಶನ್
ನ�ಲ್ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಪರ್�ಫ�ಸುತತ್�ೆ

ಪಂದ� �ನಗಳ��
�ಚ್ ಸಂ�ೆ�
ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�:

�ಾ�ೆ�ಟ್�ಾಲ್
�ೋಟ್�ನ�� �ಟ�ಲ್

�ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗ��ಾ�, ಗುರುತುಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಪರ್ಮುಖ ಬದ�ಾವ�ೆಗ�ಲಲ್�ೆ
��ಾಸ್ಲ್ ಆಡಲು �ಾಯ್�ೆಕ್ಟ್�ಾಲ್ ಅಂಕಣವನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.

�ೆ�ಾ�ಟ್ �ಾಪ್ಟ್

ಮಧಯ್ ಸುತುತ್

ಮ�ೊತ್ಂದು �ೆ�ೆ

ದಂಡದ ಪರ್�ೇಶ

�ೕಚ್ �ಾಕರ್
ಆಟದ �ೖ�ಾನ

�ಚ್ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ�

�ೕ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಲ�ಳ �ಧಗಳ�:

�ೈಸ�ರ್ಕ ಹುಲುಲ್

ಕೃತಕ �ಾ��ೆ

ಮರದ �ಾ��ೆ

ಕೃತಕ �ಚ್

��ಂಟ್ ಮಹ�

ಮರಳ� �ೕ�ೆ�

• ಸಥ್ಳವ� ಸುರ�ತ�ಾ�ರ�ೇಕು ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ�ಾ� �ವರ್�ಸಲಪ್ಡ�ೇಕು
• ಸಮ�ಾ� ಆಡುವ �ೕ�ೆ� ಇರ�ೇಕು

• ��ಾಸ್ಲ್ �ೊರತುಪ��, �ೋಲ್ �ೕಸ್ಟ್ಗಳನುನ್ ಸ��ಾ� ಭದರ್ಪ�ಸ�ೇಕು ಆದದ್�ಂದ ಅವ�
ಸುರ�ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಮಕಕ್��ೆ �ಾಯಗಳನುನ್ ತ�ೆಗಟಟ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್.

• ಆಟ�ಾರ��ೆ ಮತುತ್ �ೆರ್ೕಕಷ್ಕ��ೆ �ಾಕಷುಟ್ ಕು�ಯುವ �ೕರು ಇರ�ೇಕು
• ಎಲಲ್�ಗೂ �ೊತುತ್ಪ��ದ �ೌ�ಾಲಯಗಳ� ಲಭಯ್�ರ�ೇಕು
• ಆಟದ �ೖ�ಾನದ�ಲ್ ಗುರುತುಗಳನುನ್ �ೆರವ��ೊ��

• �ೕಗ್ ಸಂಬಂ�ತ �ಾರ್�ಂ�ಂಗ್ ಮತುತ್ ಪರ್�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಮಕಕ್��ೆ ಆಕಷರ್ಕ�ಾ��ೆ. AIFF ಮತುತ್
�ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಸ್ �ಾರ್�ಂ�ಂಗ್ ಅನುನ್ ಸಹ ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��ೆ.

• ಸಂ�ೆ/�ಾ�ರ್ ಪಂದಯ್ಗ��ೆ, �ೆಳಕು �ೆ�ಾನ್�ರ�ೇಕು

• ��ಾರಸು: �ೆಫ�ಯು ಸ��ಾದ �ಟ್ ಮತುತ್ ��ೆಳ್ಯನುನ್ �ೊಂ�ರ�ೇಕು

• �ೊತುತ್ಪ��ದ �ೕಕಷ್ಕರ ಪರ್�ೇಶಗಳನುನ್ ಶಂಕುಗಳ�, ಹಗಗ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ ತ�ೆ�ೋ�ೆ
ಬಳ� �ಾಡ�ೇಕು. ಮಕಕ್ಳ� ಮತುತ್ �ೕಮ್ �ಾಯ್�ೇಜರ್ ಆ� �ಾ�ದ್��ದ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ
�ೕಕಷ್ಕರನುನ್ (ಅಥ�ಾ �ೕಷಕರು) �ಡ�ಾರದು.

�ೈದ��ೕಯ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ�
• ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ತುತುರ್ ಪರ್ಥಮ ���ಾಸ್ �ಟ್ ಇಟುಟ್�ೊಳಳ್�ೇಕು. ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾಜ�ರುವ ಕ�ಷಠ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್�ೆ
ಪರ್ಥಮ ���ೆಸ್ ಮತುತ್ �ಲಭೂತ �ೕವನ �ೆಂಬಲವನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಕು�ತು ತರ�ೇ� �ೕಡ�ೇಕು.
• ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ���ೂೕ/�ೈದಯ್ರನುನ್ ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��ೆ
• ತುತುರ್ ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆಯ್ಗಳ�, ಆಂಬುಯ್�ೆನ್ಸ್�ಾ� ��ಾಸ ಮತುತ್ ��ೇರ್ಶನ, ಕ�ೆಯ�ಲ್ರುವ �ೈದಯ್ರು
ಮತುತ್ ಹ�ತ್ರದ ಆಸಪ್�ೆರ್ಯು �ೈಯ�ಲ್�ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�ಳ್. ಈ �ವರವ� �ೕಗ್ನ ಆರಂಭದ
�ೂದಲು �ೕಮ್ �ಾಯ್�ೇಜರ್�ೆ ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು. ಈ ಸಂ�ೆಯ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಸಥ್ಳದ�ಲ್
�ೋ�ಸ�ೇಕು.
• �ಾ�ೕಯಗಳನುನ್ (�ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಸಣಣ್ ಪರ್�ಾಣದ�ಲ್ ಕು�ಯುವ �ೕರನುನ್ �ರ್ೕ�ಾಸ್��) ಆ�ೂೕ��.
�ೕ�ನ ಆದಶರ್ ಪರ್�ಾಣ: 200 �� ಪರ್� 15-20 ��ಷಗಳ�. ಆಟ�ಾರ��ೆ ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ�ೇವಕ��ೆ
�ೕರು ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು.
• ಪಂದಯ್ದ �ೂದಲು ಆಟ�ಾರರು ತ�ಾ�ಾಗ�ೇಕು
• �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರು ಪರ್��ೂಬಬ್ರ ಸುರಕಷ್�ೆ�ಾ� ��, ಗುಡುಗು/�ಂಚು ಇ�ಾಯ್� �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ
ಹ�ಾ�ಾನ ಪ��ಥ್�ಗಳನುನ್ ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

��ಾ�ಲ� ಯಶ��
�ನ�ಾ�� ಐದು
ಅ��ಾಯಗಳ�

ಸುರಕ್ಷ�ೆಯ �ಾವ�ೆ

�ೈ�ಕ ಮತುತ್ �ಾನ�ಕ �ಾ��ಂದ ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ಾ�ಾಡುವ�ದು. ಸುರ�ತ�ಾ�ಲಲ್ದ

ಮಗು��ೆ ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ರಲು ಮತುತ್ ಚಟುವ��ೆಗಳನುನ್ ಆನಂ�ಸಲು ಕಷಟ್�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾ�ಗ�ಸುವ �ಾವ�ೆ

ಮಗು�ನ ವಯಸುಸ್, �ಂಗ, �ಾಮಥಯ್ರ್/ಅಂಗ�ೈಕಲಯ್, �ಾತರ್, ಸಂಸ�� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯನುನ್
�ೆ�ಕ್ಸ�ೆ �ಾವ್ಗ�ಸುವ �ಾವ�ೆ. ��ಾಬ್ಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ಾರತಮಯ್ ಇಲಲ್ದ
�ಾ�ಾವರಣ�ಾ��ೆ.

"ಒ�ೆ�ಯ ಆಟ�ಾರ"
ಎಂಬ �ಾವ�ೆ

ಪರ್� ಮಗು �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ೊಂ�ರ�ೇಕು. ಈ �ಾರಣ�ಾಕ್�, ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ಾ�ಾಗಲೂ ,
ಒ�ೆಳ್ಯ ಅಂಶಗ��ೆ ಉ�ೆತ್ೕ�ಸ�ೇಕು .

�ೆ�ೕಹದ �ಾವ�ೆ

ತಮಮ್�ೇ ಆದ ಮತುತ್ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಆಟ�ಾರರ ನಡು�ೆ �ೆನ್ೕಹದ �ಾ�ಾವರಣವನುನ್
�ೆ�ೆಸುವ�ದುಮತುತ್ ರ�ಸುವ�ದು. ವಯಸಕ್ರು ಮುಂ�ೆ �ೋಗ�ೇಕು.

ಮುಖ� ಎಂಬ
�ಾವ�ೆ

ಮಕಕ್ಳನುನ್ ರಚ�ಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ ವಯ್ಕತ್ ಪ�ಸಲು ಉ�ೆತ್ೕ�ಸ�ೇಕು

ಮಕ�ಳನು�
�ೋ��ೊಳ��ವ�ದು

ಆಲ್ ಇಂ��ಾ ��ಾಬ್ಲ್ �ೆಡ�ೇಶನ್ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳ�ಲ್
�ಾಗವ�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ ಮಕಕ್��ೆ �ೂೕಜು ಮತುತ್ ಸುರ�ತ
�ಾ�ಾವರಣವನುನ್ �ೕಡಲು ಬದಧ್�ಾ��ೆ. ಎ�ಾಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಸುರಕಷ್�ೆ
ಮತುತ್ ಕ�ಾಯ್ಣವ� ಅತಯ್ಂತ ಮಹತವ್�ಾದ್��ೆ. ��ಾಬ್ಲ್ ಆಡು�ಾಗ,
ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ಾ��ಂದ �ಾ�ಾಡುವ�ದು ಮತುತ್ ಅವ��ೆ ಒ�ೆಳ್ಯದನುನ್
�ಾಡುವ�ದು ವಯಸಕ್ರ �ಾ��ಕ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ��ೆ. ಮಕಕ್ಳ�
�ೇ� ಪರ್��ೂಬಬ್ರ �ೕವನದ �ೕ�ೆ ��ಾಬ್ಲ್ ತುಂ�ಾ ಪರ್�ಾವ
�ೕರಬಹುದು ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ಾಡಲು �ಾವ� ಸ��ಾದ ಪ�ಸರ
ಮತುತ್ ಸಂಸ��ಯನುನ್
�ೊಡ�ೇ�ಾ��ೆ. ಮಕಕ್ಳ ರಕಷ್�ೆಯ
ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯು ಎ�ಾಲ್ ವಯಸಕ್ರು �ೊಂ�ರು�ಾತ್�ೆ:
• �ೕಷಕರು ಮತುತ್ �ಾಲಕರು
• ತರ�ೇತು�ಾರರು, �ೕಮ್ �ಾಯ್�ೇಜರ್ ಮತುತ್ ತಂಡದ �ಬಬ್ಂ�
ಸದಸಯ್ರು
• �ೕಗ್ಗಳ ��ಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್ �ಬಬ್ಂ� ಸದಸಯ್ರು
• ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�
• �ಾರ್�ೂೕಜಕರು ಮತುತ್ �ಾಲು�ಾರರು
• ಸವ್ಯಂ�ೇವಕರು
• ಅ��ಾ�ಗಳ�
ಎ�ಾಲ್ ಮಕಕ್ಳ� �ಾ��ಂದ �ಾ�ಾಡುವ ಕರ್ಮ�ೇ ರಕಷ್�ೆ.
ಅ�ಾಯವನುನ್ ಕ�� �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ನ
�ೌಜರ್ನಯ್ವನುನ್ ತ�ೆಯಲು �ಾಧಯ್�ಾದುದನುನ್ �ಾಡುವ�ದು
ಎಂದಥರ್.
ಮಕಕ್ಳ ಸುರಕಷ್�ೆಯ ಕು�ತು ಇನನ್ಷುಟ್ ��ದು�ೊಳಳ್ಲು, �ೕವ�
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�ಾ�ರ್ಯನ್ಸ್ �ೇಫ್�ಾಡ್ರ್ ಎ�ೆ�ಷ್ಯಲ್ಸ್ �ೋಸ್ರ್ ಅನುನ್
ಪ�ಣರ್�ೊ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ಾವ� ��ಾರಸು �ಾಡು�ೆತ್ೕ�ೆ.

�ೕ� ಸಂ��ೆಗಳ�

�ೕ� ಸಂ��ೆಗಳ� ಮಕಕ್��ೆ ಮತುತ್ ವಯಸಕ್��ೆ ನಡವ��ೆ �ಾಗೂ ವತರ್�ೆ
�ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್ �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರು ಪ�ಚ�ಸಬಹುದು. ಉ�ೆಲ್ೕಖ�ಾಕ್� �ಾವ� �ೆಲವ�
�ೕ� ಸಂ��ೆಗಳನುನ್ ಹಂ��ೊಳ�ಳ್�ತ್�ೆದ್ೕ�ೆ, ಆದ�ೆ ಇದು ಪ�ಣರ್ ಅಥ�ಾ ಅಂ�ಮವಲಲ್. �ೕವ�
ಸಮು�ಾಯದ�ಲ್ ಏನು �ೆಲಸ �ಾಡು�ತ್ೕ� ಎಂಬುದರ �ೕ�ೆ �ೋಡ್ಗಳನುನ್ �ೇ�ಸಲು ಅಥ�ಾ
ಸುಲಭ�ೊ�ಸಲು �ಂಜ�ಯ�ೇ�. ಮಕಕ್ಳ�, �ೕಷಕರು, ತರ�ೇತು�ಾರರು, �ೕಪ�ರ್�ಾರರು
�ಾಗವ�ಸಬಹುದು, ಚ�ರ್ಸಬಹುದು, ಒ�ಪ್�ೊಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ �ೕಗ್�ಾ� ತಮಮ್�ೇ ಆದ
�ೋಡ್ಗಳನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸಬಹುದು ಅ�ಲ್ �ೕಗ್ನ �ೂದಲು ಓ�ಯಂ�ೇಶನ್ ಸ�ೆಗಳನುನ್
ನ�ೆಸಲು ��ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಉ�ೆತ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.

ಮಕ�ಳ �ೋಡ್

�ಾನು �ಾಡು�ೆತ್ೕ�ೆ:
• ಆನಂ�ಸಲು ಮತುತ್ ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ರಲು ಆಟ�ಾ�
• ಉತತ್ಮ ಆಟ�ಾರ ಆ��
• ಎದು�ಾ�ಗಳನುನ್ �ೌರ�� ಮತುತ್ ಆಟದ �ೂದಲು �ಾಗೂ ನಂತರ ಅವರನುನ್ �ಾವ್ಗ��.
• ಆಟದ �ಯಮಗಳನುನ್ ಕ��� ಮತುತ್ �ೌರ��
• �ೆಫ� ಮತುತ್ ತರ�ೇತು�ಾರರ ��ಾರ್ರಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್�ೊ�ಳ್
• �ಾಯ್ಯ�ಾ� ಆ�
• �ೆಲು�ನ�ಲ್ �ಾಂತ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೋತ�ಲ್ ದ��ಂ��
• ನನನ್ ತರ�ೇತು�ಾರರು, �ೕಷಕರು ಅಥ�ಾ �ೕಷಕ�ೊಂ��ೆ ಆಟ�ೆಕ್ �ೋ�
• ಮಗು ಅಥ�ಾ �ಾನು ಅಸವ್ಸಥ್�ಾ�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ೊಂ�ದದ್�ೆ ನನನ್ ತರ�ೇತು�ಾರರು,
�ೕಷಕರು ಅಥ�ಾ �ಾಲಕ��ೆ ���
• ಮಗು ಅಥ�ಾ �ಾನು �ಾವ��ಾದರೂ �ಷಯದ ಬ�ೆಗ್ ಸಂ�ೋಷ�ಾಗ�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ
ಸುರ�ತ�ಾ�ರ�ದದ್�ೆ ನನನ್ ತರ�ೇತು�ಾರರು, �ೕಷಕರು ಅಥ�ಾ �ಾಲಕ�ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�

�ಾ��ಯನ್� �ೋಡ್

ತರ�ೇತು�ಾರರು | �ಾಲಕರು | ಸ�ಯಂ�ೇವಕರು | ಎ�ಾ� ವಯಸ�ರು ಇ�ಾ��ೆ
�ಾನು �ಾಡು�ೆತ್ೕ�ೆ:
• ಮಕಕ್ಳ� ಸಂ�ೋಷ�ಂದ ಆಟ�ಾಡಲು �ರ್ೕ�ಾಸ್��.
• ಪರ್ಯತನ್ ಮತುತ್ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನುನ್ ಪರ್ಶಂ��, ಮತುತ್ ಫ��ಾಂಶಗ��ೆ ಅಲಲ್.
• �ಾಂ�ರ್ಕ �ೋಷ�ಾಕ್� ಅಥ�ಾ ಪಂದಯ್ �ೋ�ದದ್�ಾಕ್� ಮಗುವನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ಬಯಯ್�ೇ�
• ಆಟದ �ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಗಲೂ �ೌರ�ಸಲು ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ರ್ೕ�ಾಸ್��.
• ಆಟದ ಫ��ಾಂಶವನುನ್ �ೆ�ಕ್ಸ�ೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನುನ್ �ರ್ೕ�ಾಸ್�� ಮತುತ್ ಅ�ನಂ��.
• ತರ�ೇತು�ಾರರ ಮತುತ್ �ೕಪ�ರ್�ಾರರ ��ಾರ್ರಗಳನುನ್ �ೌರ�� ಮತುತ್ ಅ�ೇ �ೆಲಸವನುನ್ �ಾಡಲು
ಮಕಕ್��ೆ �ಾಗರ್ದಶರ್ನ �ೕ�.
• ಬಲವಂತ ಅಥ�ಾ ಒ�ಾತ್ಯದ ಬದಲು ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ರ್ೕ�ಾಸ್��.
• ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಮಕಕ್ಳ �ಾವ��ೇ �ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯದ ಬ�ೆಗ್ ಎಚಚ್ರ�ರ�
• ��ಾಬ್�ನ್ಂದ ಎ�ಾಲ್ �ಂದ�ೆಗಳನುನ್ ��ರ್ಲ�ೆ �ಾಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾ� ಮತುತ್ ಮಕಕ್��ೆ ಸುರ�ತ
�ಾಗೂ ಒ�ೆಳ್ಯ �ಾ�ಾವರಣವನುನ್ ಒದ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�.
• ಸವ್ಯಂ�ೇವಕರು, ತರ�ೇತು�ಾರರು, ಸಂಘಟಕರು ಮತುತ್ ಅ��ಾ�ಗಳನುನ್ ಅವರ �ೆಲಸದ�ಲ್ �ೆಂಬ��,
�ರ್ೕ�ಾಸ್�� ಮತುತ್ ಸ�ಾಯ �ಾ� �ಾಗೂ ಅವರನುನ್ ಎಂ�ಗೂ �ೕ�ಸ�ೇ� ಅಥ�ಾ
�ರು�ಾಸ್ಹ�ೊ�ಸ�ೇ�.
• ಮಕಕ್��ೆ �ಾದ� ಆ�ರುವಂ�ೆ ಮತುತ್ ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೂಂ��ೆ ಮುನನ್�ೆ��.

�ೕಪ���ಾರರ �ೋಡ್

�ಾನು �ಾಡು�ೆತ್ೕ�ೆ:
• ಮಕಕ್��ಾ� ಪಂದಯ್ವನುನ್ �ೕಪ�ರ್�ಾರ �ಾಡುವ�ದು ವಯಸಕ್��ೆ ಪಂದಯ್ವನುನ್ �ೕಪ�ರ್�ಾರ
�ಾಡುವ�ದ�ಕ್ಂತ ತುಂ�ಾ �ನನ್�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನುನ್ �ೆನ�ನ�ಲ್�.
• ಪಂದಯ್ದ �ೂದಲು ಮತುತ್ ನಂತರ ಶು�ಾಶಯ �ೋರಲು ಮಕಕ್��ೆ ಮತುತ್ ತರ�ೇತು�ಾ��ೆ
�ೇ�.
• ಎ�ಾಲ್ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್� �ಾಯ್�ೂೕ�ತ ಆಟವನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊ�ಳ್.
• ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾಗ �ಥ್ರ�ಾ�, ವಸುತ್�ಷಠ್�ಾ� ಮತುತ್ ಸಭಯ್�ಾ��.
• ��ೇಷ�ಾ� ಮಕಕ್��ೆ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಗಳನುನ್ �ವ�� ಮತುತ್ ಸಪ್ಷಟ್ಪ��.
• ಅ��ಾ� ಮಧಯ್ �ೋಗ�ೇ� ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಆಟ�ಾಡಲು ಅನುಮ�ಸ�ೇ�.
• �ೋಷಗಳ ಬದ��ೆ ಆಟದ ಉ�ಾಸ್ಹ�ೆಕ್ ಒತುತ್ �ೕ�.
• ಮಕಕ್�ಂದ ಅಥ�ಾ ವಯಸಕ್�ಂದ ಅನು�ತ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಸ�ಸುವ��ಲಲ್.
• �ಾಯಗ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ಂದ�ೆ�ಂದ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ರ��.
• ಧ�ಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ ಹಷರ್�ತತ್�ಂದ ವ�ರ್�.

��ಾ� �ಾಯಕತ�
• 5 ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ನ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳನುನ್ ನ�ೆಸುವ ಪರ್��ೂಂದು ��ೆಲ್ಯು
��ಾಲ್ �ಾಯಕತವ್�ಾಯಕತವ್ ಆಟದ ಸು�ತ್�ೆ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ.
• ಪರ್� �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ನ ಆಟ�ಾರರನುನ್ �ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರ ಆ�ಕ್
�ಾಡು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಆ�ಾ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ ತಂಡವನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್�ೆ.
• �ಾಯಕತವ್ವನುನ್ U8, U10 ಮತುತ್ U12 ವಯ�ಸ್ನ ��ಾಗಗಳ�ಲ್ ಆಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.
• ಇದು ಯುವ �ೕಗ್ಗ��ೆ ಆಟ�ಾರರನುನ್ �ೇ���ೊಳಳ್ಲು ಅ�ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತುತ್
ಕಲ್ಬ್ಗಳ �ೌಕ್ಟ್ಗ��ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನುನ್ ಒದ�ಸುತತ್�ೆ.
• ಪರ್� ವಯ�ಸ್ನ ��ಾಗದ�ಲ್ ��ೇತರನುನ್ ��ಾಲ್ �ಾಂ�ಯನ್ಗ�ೆಂದು
�ೂೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ!

�ೕಗ್ � ��ಾ�ಹಕರ
�ಾಂ�ಂಗ್
�ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರು 1 �ಾಟ್ರ್, 2 �ಾಟ್ಸ್ರ್ ಮತುತ್ 3 �ಾಟ್ಸ್ರ್ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳ
ಪರ್� ವಗರ್ದ�ಲ್ ಈ �ೆಳ�ನ �ಯ�ಾಂಕಗಳ�ಲ್ ಅವರ �ಾಯರ್ಕಷ್ಮ�ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�
�ಾಂ�ಂಗ್ ಅನುನ್ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಗುರು�ಸು�ಾತ್�ೆ. ಅನುಬಂಧ A ಕು�ತು �ೆ�ಚ್ನ
�ಾ��:
•
•
•
•
•
•

ಎ�ಾಲ್ ವಯ�ಸ್ನ ಗುಂಪ�ಗಳ�ಲ್ ಆ�ದ ಒಟುಟ್ �ಾಯ್ಚಗ್ಳ ಸಂ�ೆಯ್
��ಯ ಆಟ�ಾರರ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯ ಅನು�ಾತ
ಹುಡು�ಯರ �ಾಗವ�ಸು��ೆ.
�ೋಂ�ಾ�ತ ಇ ಪರ್�ಾಣಪತರ್ ತರ�ೇತು�ಾರರ ಸಂ�ೆಯ್
ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಪರ್����ಂದ ಸಥ್ಳ �ೌಲಯ್�ಾಪನ
�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧಯ್ಮದ ಬಳ�ೆ

ಆಟದ
�ಾನದಂಡಗಳ�

��ಾ�ಲ್

�ಾಪ���ದ ��ಾ�ಲ್ ಆಟದ �ಯಮಗಳ�: 3v3
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: 10-12 �ೕಟರ್
ಉದದ್: 15-20 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

�ಾಲ್ �ಾತರ್ವ� 3 ಅಥ�ಾ 4 ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

4-5 ಆಟ�ಾರರು (3 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + 1-2 ಬದ� ಆಟ�ಾರರು) ಪ�ಾರ್ಯವ�
ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ೊಪ್ೕಟ್ರ್ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��ೆ. ತಂಡದ �ಟ್
ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು.ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಎದು�ಾ�
ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಮಯ�ೆಕ್ ಸ��ಾ�, �ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು,
ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್
ಗಳನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ 'ಅತಯ್ಂತ �ೌಲಯ್ಯುತ
ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಅಗತಯ್�ಲಲ್

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 6 ��ಷಗಳ 4 �ಾವ್ಟರ್ರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 2 ��ಷಗಳ�

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಮಧಯ್ದ ಗುರುತು�ಂತ ಕ�ಷಠ್ 2 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ಾಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟ�ೇಕು.
ಇನ್: �ಚ್ ಒಳ�ೆ �ಾಲ್ಅನುನ್ ಒ�ೆಯಬಹುದು.

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ಾಲ್ಅನುನ್ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ಾದು�ೋ�ಾಗ ಒಂದು �ೋಲು ಆಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

IFAB/FIFA ಆಟದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ, �ಾವ� ಹಲ�ಾರು
�ಾ� ಆಟವನುನ್ ��ಲ್ಸ�ೆ ಆಡ�ೇಕು. ಆದಷುಟ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಆಟ�ಾಡಲು ��.

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

ಎ�ಾಲ್ �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ� �ೇರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಕ�ಷಠ್ 2 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ೌಲ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆಫ�/ಆಟದ
ಅ��ಾ�ಗಳ� ಪ�ಗ��ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್

ಆಟವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ೆಂಡನುನ್ �ಚ್�ೊಳ�ೆ ಒ�ೆಯಬಹುದು. ಎ�ಾಲ್
�ಕ್-ಇನ್ಗಳ� ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಅಂದ�ೆ �ಕ್-ಇನ್�ಂದ �ೋಲುಗಳನುನ್
ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.
�ೋಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು.
�ೆಲವ� ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು� ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

�ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾಪ���ದ ��ಾ�ಲ್ ಆಟದ �ಯಮಗಳ�: 4v4
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: 12-15 �ೕಟರ್
ಉದದ್: 20-25 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

�ೆಂ�ನ �ಾತರ್ವ� 3 ಅಥ�ಾ 4 ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

6-7 ಆಟ�ಾರರು (4 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + 2-3 ಬದ� ಆಟ�ಾರರು) ಪ�ಾರ್ಯವ�
ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ಲುಗ�ೆಯ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ರ್ೕ�ಾ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��ೆ. ತಂಡದ �ಟ್
ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಅಲಲ್�ೆ, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಎದು�ಾ� ತಂಡವ�
��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕರನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�ಲ್ ಸಮಯವನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು,
�ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು, ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್
ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್ ಇಡುವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ
'ಅತಯ್ಂತ �ೌಲಯ್ಯುತ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಅಗತಯ್�ಲಲ್

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

ಪಂ ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 12 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 4 ��ಷಗಳ�

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಮಧಯ್ದ ಗುರುತು�ಂತ ಕ�ಷಠ್ 3 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ೆಂಡು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟ�ೇಕು. ಇನ್:
�ಚ್ ಒಳ�ೆ �ೆಂಡನುನ್ ಒ�ೆಯಬಹುದು.

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ೆಂಡನುನ್ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ಾದು�ೋ�ಾಗ ಒಂದು �ೋಲು ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

IFAB/FIFA ಆಟದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ, �ಾವ� ಹಲ�ಾರು �ಾ�
ಆಟವನುನ್ ��ಲ್ಸ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು. ಆದಷುಟ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಆಟ�ಾಡಲು ��.

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

ಎ�ಾಲ್ �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ� �ೇರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಕ�ಷಠ್ 3 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ೌಲ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆಫ�/ಆಟದ
ಅ��ಾ�ಗಳ� ಪ�ಗ��ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್

ಆಟವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ೆಂಡನುನ್ �ಚ್�ೊಳ�ೆ ಒ�ೆಯಬಹುದು. ಎ�ಾಲ್ �ಕ್-ಇನ್
ಗಳ� ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಅಂದ�ೆ �ಕ್-ಇನ್�ಂದ �ೋಲುಗಳನುನ್ ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ೆಂಡನುನ್
�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.
�ೋಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ೆಲವ�
ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು� ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ �ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ೆಂಡನುನ್
�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, ಒಂದು �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ ಅನುನ್ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾಪ���ದ ��ಾ�ಲ್ ಆಟದ �ಯಮಗಳ�: 5v5
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: 20-25 �ೕಟರ್
ಉದದ್: 30-35 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

7 ಮತುತ್ 8 ವಷರ್�ೊಳ�ನವ��ೆ �ೆಂ�ನ �ಾತರ್ವ� 3 ಅಥ�ಾ 4 ಆ�ರಬಹುದು.
9 ಮತುತ್ 10 ವಷರ್�ೊಳ�ನವ��ೆ �ೆಂ�ನ �ಾತರ್ವ� 4 ಆ�ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

7-8 ಆಟ�ಾರರು (5 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + 2-3 ಬದ� ಆಟ�ಾರರು)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ಲುಗ�ೆಯ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ರ್ೕ�ಾ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��ೆ.
ತಂಡದ �ಟ್ ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಅಲಲ್�ೆ, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎದು�ಾ� ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�ಲ್ ಸಮಯವನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು,
�ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು, ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್
ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ
'ಅತಯ್ಂತ �ೌಲಯ್ಯುತ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಅಗತಯ್�ಲಲ್

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

7 ಮತುತ್ 8 ವಷರ್�ೊಳ�ನವ��ೆ:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 12 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 4 ��ಷಗಳ�
9 ಮತುತ್ 10 ವಷರ್�ೊಳ�ನವ��ೆ:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 18 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 6 ��ಷಗಳ�

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಮಧಯ್ದ ಗುರುತು�ಂತ ಕ�ಷಠ್ 4 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ೆಂಡು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟ�ೇಕು.
ಇನ್: �ಚ್ ಒಳ�ೆ �ೆಂಡನುನ್ ಒ�ೆಯಬಹುದು.

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ೆಂಡನುನ್ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ಾದು�ೋ�ಾಗ ಒಂದು �ೋಲು ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

7 ಮತುತ್ 8 ರ ಅ�ಯ�ಲ್: IFAB/FIFA ಆಟದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ,
�ಾವ� ಹಲ�ಾರು �ಾ� ಆಟವನುನ್ ��ಲ್ಸ�ೆ ಆಡ�ೇಕು. ಆದಷುಟ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಆಟ�ಾಡಲು
��. 9 ಮತುತ್ 10 ರ ಅ�ಯ�ಲ್: IFAB/FIFA ಆಟದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ.
ಹಳ� ಮತುತ್ �ೆಂಪ� �ಾಡ್ರ್ಗಳನುನ್ ಪ�ಚ�ಸ�ಾ��ೆ. ಎಚಚ್��ೆ�ಾ� ಹಳ� �ಾಡ್ರ್.
ಆಟ�ಾರನು ಎರಡು ಹಳ� �ಾಡ್ರ್ ಅಥ�ಾ �ೆಡ್ �ಾಡ್ರ್ ಪ�ೆದ�ೆ, ಅವರು 2 ��ಷಗಳ
�ಾಲ ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯು�ಾತ್�ೆ.

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

ಎ�ಾಲ್ �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ� �ೇರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ೌಲ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆಫ�/ಆಟದ
ಅ��ಾ�ಗಳ� ಪ�ಗ��ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್

ಆಟವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ೆಂಡನುನ್ �ಚ್�ೊಳ�ೆ �ೊ�ೆಯಬಹುದು. ಎ�ಾಲ್
�ಕ್-ಇನ್ಗಳ� ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಅಂದ�ೆ �ಕ್-ಇನ್�ಂದ �ೋಲುಗಳನುನ್
ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.
�ೋಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ೆಲವ�
ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು� ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

�ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾಪ���ದ ��ಾ�ಲ್ ಆಟದ �ಯಮಗಳ�: 6V6
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: 25-30 �ೕಟರ್
ಉದದ್: 35-40 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

�ೆಂ�ನ �ಾತರ್ವ� 4 ಆ�ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

9-10 ಆಟ�ಾರರು (6 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + 3-4 ಬದ� ಆಟ�ಾರರು)
ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ಲುಗ�ೆಯ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ರ್ೕ�ಾ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ಗಳ� ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. �ೕಮ್
�ಟ್ ಬಣಣ್ಗಳಂ�ೆ ಇರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ
ಬಳಸಬಹುದು. ಎದು�ಾ� ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�ಲ್ ಸಮಯವನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು,
�ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು, ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್
ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ
'ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಅಗತಯ್�ಲಲ್

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 18 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 6 ��ಷಗಳ�

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಮಧಯ್ದ ಗುರುತು�ಂತ ಕ�ಷಠ್ 5 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ೆಂಡು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್
�ಾಟ�ೇಕು.
ಇನ್: �ಚ್ ಒಳ�ೆ �ೆಂಡನುನ್ ಒ�ೆಯಬಹುದು.

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ೆಂಡನುನ್ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ಾದು�ೋ�ಾಗ ಒಂದು �ೋಲು ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

IFAB/FIFA ಆಟದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ, �ಾವ� ಹಲ�ಾರು �ಾ�
ಆಟವನುನ್ ��ಲ್ಸ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು. ಆದಷುಟ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಆಟ�ಾಡಲು ��. ಹಳ� ಮತುತ್
�ೆಂಪ� �ಾಡ್ರ್ಗಳನುನ್ ಪ�ಚ�ಸ�ಾ��ೆ. ಎಚಚ್��ೆ�ಾ� ಹಳ� �ಾಡ್ರ್. ಆಟ�ಾರನು ಎರಡು
ಹಳ� ಅಥ�ಾ �ೆಂಪ� �ಾಡ್ರ್ ಪ�ೆದ�ೆ, ಅವರು 2 ��ಷಗಳ �ಾಲ ಆಟ�ಂದ
�ೊರಗು�ಯು�ಾತ್�ೆ.

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

ಎ�ಾಲ್ �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ� �ೇರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ೌಲ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆಫ�/ಆಟದ
ಅ��ಾ�ಯು ಪ�ಗ��ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ �ೊಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್

ಆಟವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ಚ್�ೊಳ�ೆ �ೊ�ೆಯಬಹುದು. ಎ�ಾಲ್ �ಕ್-ಇನ್
ಗಳ� ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಅಂದ�ೆ �ಕ್-ಇನ್�ಂದ �ೋಲುಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ೆಂಡನುನ್
�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೋಲ್
ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ೆಲವ�
ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು� ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

�ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾಪ���ದ ��ಾ�ಲ್ ಆಟದ �ಯಮಗಳ�: 7v7(GK)
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: 30-35 �ೕಟರ್
ಉದದ್: 45-50 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

9 ಮತುತ್ 10 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು: �ೆಂ�ನ �ಾತರ್ 4 ಆ�ರ�ೇಕು.
11 ಮತುತ್ 12 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು: �ೆಂ�ನ �ಾತರ್ವ� 4 ಅಥ�ಾ 5 ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

10-11 ಆಟ�ಾರರು (6 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + �ೋಲ್�ೕಪರ್ + 3-4 ಬದ�ಗಳ�)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ಲುಗ�ೆಯ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ರ್ೕ�ಾ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��ೆ. ತಂಡದ �ಟ್
ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಎದು�ಾ�
ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು. �ೋಲ್�ೕಪರ್ಗ��ೆ, �ೈಗವಸುಗಳನುನ್
��ಾರಸು �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ ಆದ�ೆ ಕ�ಾಡ್ಯವಲಲ್.

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�ಲ್ ಸಮಯವನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು,
�ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು, ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್
ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ
'ಅತಯ್ಂತ �ೌಲಯ್ಯುತ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಇತರ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

9 ಮತುತ್ 10 ರ ಅ�ಯ�ಲ್:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 18 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�.
��ಾಮ ಸಮಯ: 6 ��ಷಗಳ�
11 ಮತುತ್ 12 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 24 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�.
��ಾಮ ಸಮಯ: 8 ��ಷಗಳ�

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಮಧಯ್ದ ಗುರುತುಗ�ಂದ ಕ�ಷಠ್ 6 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ಾಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟ�ೇಕು.
ಇನ್: �ೆಂಡನುನ್ �ಚ್ ಒಳ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು.

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ಾಲ್ಅನುನ್ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ಾದು�ೋ�ಾಗ ಒಂದು �ೋಲು ಆಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ �ಯಮವ� ಐ�ಛ್ಕ�ಾ�ರುತತ್�ೆ

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

IFAB/FIFA ಆಟದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. ಹಳ� ಮತುತ್ �ೆಂಪ� �ಾಡ್ರ್ಗಳನುನ್
ಪ�ಚ�ಸ�ಾ��ೆ. ಎಚಚ್��ೆ�ಾ� ಹಳ� �ಾಡ್ರ್. ಆಟ�ಾರನು ಎರಡು ಹಳ� ಅಥ�ಾ
�ೆಂಪ� �ಾಡ್ರ್ ಪ�ೆದ�ೆ, ಅವರು 2 ��ಷಗಳ �ಾಲ ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯು�ಾತ್�ೆ.

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

9 ಮತುತ್ 10 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು: ಎ�ಾಲ್ �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ� �ೇರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ
11 ಮತುತ್ 12 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು: ಪ�ೋಕಷ್ �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳನುನ್ ಪ�ಚ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ೌಲ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆಫ�/ಆಟದ
ಅ��ಾ�ಗಳ� ಪ�ಗ��ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 15: �ೊರ್ೕ-ಇನ್

ಆಟವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ಚ್�ೊಳ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು. �ೇರ �ೊರ್ೕ-ಇನ್
�ಲಕ �ೋಲುಗಳನುನ್ ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೋಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ
ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ಾಡಬಹುದು. �ೆಲವ� ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು�
ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

�ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾಪ���ದ ��ಾ�ಲ್ ಆಟದ �ಯಮಗಳ�: 8v8(GK)
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: 35-45 �ೕಟರ್
ಉದದ್: 50-60 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

�ೆಂ�ನ �ಾತರ್ವ� 4 ಅಥ�ಾ 5 ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

11-12 ಆಟ�ಾರರು (7 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + �ೋಲ್�ೕಪರ್ + 3-4 ಬದ�ಗಳ�)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ಲುಗ�ೆಯ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ರ್ೕ�ಾ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��ೆ. ತಂಡದ �ಟ್
ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಎದು�ಾ�
ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು. �ೋಲ್�ೕಪರ್ಗ��ೆ, �ಾಲ್ವ್ಸ್ ��ಾರಸು
�ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ ಆದ�ೆ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್.

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ��ಾದ ಸಮಯ�ೆಕ್, �ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು,
ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್
ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ 'ಅತಯ್ಂತ �ೌಲಯ್ಯುತ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್
ಗಮ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಇತರ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 24 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 8 ��ಷಗಳ�

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಗುರು�ನ ಮಧಯ್�ಂದ ಕ�ಷಠ್ 7 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ಾಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟ�ೇಕು.
ಇನ್: �ಾಲ್ಅನುನ್ �ಚ್ ಒಳ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು.

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ಾಲ್ಅನುನ್ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ, �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾದು�ೋ�ಾಗ �ೋಲು ಆಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ �ಯಮವ� ಐ�ಛ್ಕ�ಾ�ರುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

ಒಂದು �ೇ�ೆ IFAB/FIFA ಆಟದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. ಹಳ� ಮತುತ್ �ೆಂಪ� �ಾಡ್ರ್
ಗಳನುನ್ ಪ�ಚ�ಸ�ಾ��ೆ. ಎಚಚ್��ೆ�ಾ� ಹಳ� �ಾಡ್ರ್. ಆಟ�ಾರನು ಎರಡು ಹಳ� ಅಥ�ಾ
�ೆಂಪ� �ಾಡ್ರ್ ಪ�ೆದ�ೆ, ಅವರು 2 ��ಷಗಳ �ಾಲ ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯು�ಾತ್�ೆ.

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

IFAB/FIFA ಆಟದ ���ಗ� ಅನ� ��ತ� �. �� ೕ �ಕ್ಗ� �ರ ಅಥ�
ಪ�ೕ���ರಬ��.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ೌಲ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೕಪ�ರ್�ಾರ /ಆಟದ
ಅ��ಾ�ಗಳ� ಪ�ಗ��ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 15: �ೊರ್ೕ-ಇನ್

ಆಟವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ಚ್�ೊಳ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು. �ೇರ �ೊರ್ೕ-ಇನ್
�ಲಕ �ೋಲುಗಳನುನ್ ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು
�ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.
�ೋಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು.
�ೆಲವ� ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು� ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ಾಲ್ಅನುನ್
�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾಪ���ದ ��ಾ�ಲ್ ಆಟದ �ಯಮಗಳ�: 9v9(GK)
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: 45-50 �ೕಟರ್
ಉದದ್: 60-67 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

�ೆಂ�ನ �ಾತರ್ವ� 4 ಅಥ�ಾ 5 ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

13-14 ಆಟ�ಾರರು (8 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + �ೋಲ್�ೕಪರ್ + 4-5 ಬದ�ಗಳ�)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ಲುಗ�ೆಯ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ರ್ೕ�ಾ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��ೆ.
ತಂಡದ �ಟ್ ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎದು�ಾ� ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು. �ೋಲ್�ೕಪರ್ಗ��ೆ, �ೈಗವಸುಗಳನುನ್
��ಾರಸು �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ ಆದ�ೆ ಕ�ಾಡ್ಯವಲಲ್.

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ��ಾದ ಸಮಯ�ೆಕ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು, �ಯಮಗಳನುನ್
ಗಮ�ಸುವ�ದು, ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು,
�ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ 'ಅತಯ್ಂತ �ೌಲಯ್ಯುತ
ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�..

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಇತರ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 24 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 8 ��ಷಗಳ�

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಮಧಯ್ದ ಗುರುತು�ಂತ ಕ�ಷಠ್ 8 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ೆಂಡು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟ�ೇಕು.
ಇನ್: �ೆಂಡನುನ್ �ಚ್ ಒಳ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು.

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ಾಲ್ಅನುನ್ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ಾದು�ೋ�ಾಗ ಒಂದು �ೋಲು ಆಗುತತ್�ೆ

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ �ಯಮವ� ಐ�ಛ್ಕ�ಾ�ರುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

IFAB/FIFA ಆಟದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. ಹಳ� ಮತುತ್ �ೆಂಪ� �ಾಡ್ರ್ಗಳನುನ್
ಪ�ಚ�ಸ�ಾ��ೆ. ಎಚಚ್��ೆ�ಾ� ಹಳ� �ಾಡ್ರ್. ಆಟ�ಾರನು ಎರಡು ಹಳ� ಅಥ�ಾ �ೆಂಪ�
�ಾಡ್ರ್ ಪ�ೆದ�ೆ, ಅವರು 2 ��ಷಗಳ �ಾಲ ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯು�ಾತ್�ೆ.

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

IFAB/FIFA ಆಟದ �ಾನೂನುಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ� �ೇರ ಅಥ�ಾ
ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�ರಬಹುದು.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ೌಲ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆಫ�/ಆಟದ ಅ��ಾ�ಗಳ�
ಪ�ಗ��ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 15: �ೊರ್ೕ-ಇನ್

ಆಟವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ಚ್�ೊಳ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು. �ೇರ �ೊರ್ೕ-ಇನ್
�ಲಕ �ೋಲುಗಳನುನ್ ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೋಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ
ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

�ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ,
ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

��ಾ�ಲ್

ಆಟದ �ಾಪ���ದ �ಟ�ಲ್ �ಾನೂನುಗಳ�: 3v3
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: 10-12 �ೕಟರ್
ಉದದ್: 15-20 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

�ೆಂ�ನ �ಾತರ್ವ� 3 ಅಥ�ಾ 4 ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

4-5 ಆಟ�ಾರರು (3 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + 1-2 ಬದ� ಆಟ�ಾರರು)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ರ್ೕ�ಾ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��ೆ.
ತಂಡದ �ಟ್ ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ
ಬಳಸಬಹುದು. ಎದು�ಾ� ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ��ಾದ ಸಮಯ�ೆಕ್, �ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು,
ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್
ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ 'ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್
ಗಮ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಅಗತಯ್�ಲಲ್

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 6 ��ಷಗಳ 4 �ಾವ್ಟರ್ರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 2 ��ಷಗಳ�
ರ�ನ್ಂಗ್ �ಾಲ್ಕ್: �ಾಲ್ ಆಟ�ಂದ �ೊರ�ರು�ಾಗ ಸಮಯ �ಲುಲ್ವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಮಧಯ್ದ ಗುರುತು�ಂತ ಕ�ಷಠ್ 2 ಗಜಗಳಷುಟ್
ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ೆಂಡು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟ�ೇಕು.
ಇನ್: �ಚ್ ಒಳ�ೆ �ೆಂಡನುನ್ ಒ�ೆಯಬಹುದು.

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ಾಲ್ಅನುನ್ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ಾದು�ೋ�ಾಗ ಒಂದು �ೋಲು ಆಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾವ� ಹಲ�ಾರು
�ಾ� �ಾಟಕವನುನ್ ��ಲ್ಸ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು. ಆದಷುಟ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಆಟ�ಾಡಲು
��.

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

ಎ�ಾಲ್ �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ� �ೇರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಕ�ಷಠ್ 2 ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.
�ೆಲ್ೖಡ್ �ಾಯ್ಕಲ್ಗಳನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ೌಲ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೕಪ�ರ್�ಾರ/ಆಟದ
ಅ��ಾ�ಗಳ� ಪ�ಗ��ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್

ಆಟವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ಚ್�ೊಳ�ೆ ಒ�ೆಯಬಹುದು. ಎ�ಾಲ್ �ಕ್-ಇನ್
ಗಳ� ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಅಂದ�ೆ �ಕ್-ಇನ್�ಂದ �ೋಲುಗಳನುನ್ ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೋಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ
ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ೆಲವ� ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು�
ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ಾಲ್ಅನುನ್
�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

ಆಟದ �ಾಪ���ದ �ಟ�ಲ್ �ಾನೂನುಗಳ�: 4v4
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: 12-15 �ೕಟರ್
ಉದದ್: 20-25 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

ಇದು ��ಾಸ್ಲ್ �ಾಲ್ ಆ�ರ�ೇಕು ಮತುತ್ �ಾತರ್ 3 ಅಥ�ಾ 4 ಆ�ರಬಹುದು. �ಾತರ್ 3 ಅನುನ್
��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��ೆ.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

6-7 ಆಟ�ಾರರು (4 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + 2-3 ಬದ� ಆಟ�ಾರರು)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ರ್ೕ�ಾ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��ೆ. ತಂಡದ �ಟ್
ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಎದು�ಾ�
ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ��ಾದ ಸಮಯ�ೆಕ್, �ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು,
ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್
ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ 'ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್
ಗಮ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಅಗತಯ್�ಲಲ್

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

7 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು ಮತುತ್ 8 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 12 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 4 ��ಷಗಳ�
9 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು ಮತುತ್ 10 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 15 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 5 ��ಷಗಳ�
�ೆಚುಚ್ವ� ಸಮಯ�ಲಲ್
ರ�ನ್ಂಗ್ �ಾಲ್ಕ್: �ಾಲ್ ಆಟ�ಂದ �ೊರ�ರು�ಾಗ ಸಮಯ �ಲುಲ್ವ��ಲಲ್

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಮಧಯ್ದ ಗುರುತು�ಂತ ಕ�ಷಠ್ 3 ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ಾಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟ�ೇಕು.
ಇನ್: �ಚ್ ಒಳ�ೆ �ಾಲ್ಅನುನ್ ಒ�ೆಯಬಹುದು

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ೆಂಡನುನ್ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ಾದು�ೋ�ಾಗ ಒಂದು �ೋಲು ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾವ� ಹಲ�ಾರು �ಾ�
�ಾಟಕವನುನ್ ��ಲ್ಸ�ೆ ಆಡ�ೇಕು. ಆದಷುಟ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಆಟ�ಾಡಲು ��.

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

ಎ�ಾಲ್ �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ� �ೇರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ಎದು�ಾ�ಗಳ� ಕ�ಷಠ್ 3 ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.
�ೆಲ್ೖಡ್ �ಾಯ್ಕಲ್ಗಳನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ�ಲ್ ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ೌಲ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆಫ�/ಆಟದ ಅ��ಾ�ಗಳ�
ಪ�ಗ��ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್

ಆಟವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ಚ್�ೊಳ�ೆ ಒ�ೆಯಬಹುದು. ಎ�ಾಲ್ �ಕ್-ಇನ್
ಗಳ� ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಅಂದ�ೆ �ಕ್-ಇನ್�ಂದ �ೋಲುಗಳನುನ್ ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೋಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ
ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ೆಲವ� ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು�
ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

�ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ,
ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

ಆಟದ �ಾಪ���ದ �ಟ�ಲ್ �ಾನೂನುಗಳ�: 5v5(GK)
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಅಗಲ: ಗ�ಷಠ್ 15 �ೕಟರ್
ಉದದ್: ಗ�ಷಠ್ 30 �ೕಟರ್

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

ಇದು ��ಾಸ್ಲ್ �ಾಲ್ ಆ�ರ�ೇಕು ಮತುತ್ �ಾತರ್ 3 ಅಥ�ಾ 4 ಆ�ರಬಹುದು. �ಾತರ್ 3 ಅನುನ್
��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��ೆ

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

8-9 ಆಟ�ಾರರು (4 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + �ೋಲ್�ೕಪರ್ + 3-4 ಬದ�ಗಳ�)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

�ಾವ��ೇ �ರ್ೕ�ಾ ಬೂಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��ೆ.
ತಂಡದ �ಟ್ ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎದು�ಾ� ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ��ಾದ ಸಮಯ�ೆಕ್, �ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು,
ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್
ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ 'ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್
ಗಮ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಇತರ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಐ�ಛ್ಕ.

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 20 ��ಷಗಳ 2 ಅಧರ್ಗಳ�
��ಾಮ ಸಮಯ: 7 ��ಷಗಳ�
ರ�ನ್ಂಗ್ �ಾಲ್ಕ್: �ಾಲ್ ಆಟ�ಂದ �ೊರ�ರು�ಾಗ ಸಮಯ �ಲುಲ್ವ��ಲಲ್

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಯು �ೆಂಟರ್ �ಾಕ್ರ್�ಂದ ಕ�ಷಠ್ 4 ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

ಔಟ್: ಆಟ�ಂದ �ೊರಗು�ಯಲು �ೆಂಡು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟ�ೇಕು.
ಇನ್: �ಚ್ ಒಳ�ೆ �ೆಂಡನುನ್ ಒ�ೆಯಬಹುದು.

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

�ಾಲ್ಅನುನ್ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಲು �ೇ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ಾದು�ೋ�ಾಗ ಒಂದು �ೋಲು ಆಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. �ೌಲ್ಗ��ೆ �ೇರ �ರ್ೕ �ಕ್, �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್ ಅಥ�ಾ
ಪ�ೋಕಷ್ �ರ್ೕ �ಕ್ �ಲಕ ದಂಡ ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ತಪ�ಪ್ ನಡವ��ೆಯನುನ್ ಎಚಚ್��ೆ�ಂದ
ಅಥ�ಾ ಕಳ��ಸು��ೆ�ೂಂ��ೆ ದಂ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ� �ೇರ ಅಥ�ಾ ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ.
ಪರ್� ತಂಡ�ೆಕ್ ಪರ್� ಅಧರ್ದ�ಲ್ ಐದು �ೇರ �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳನುನ್ �ೕಡಲು ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.
ಆರ�ೇ �ೌಲ್ ಮತುತ್ ನಂತರ, ಎದು�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ 10 �ೕಟರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಲ್
ಮತುತ್ �ೋ�ನ ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ಆಟ�ಾರರನುನ್ (�ೋಲ್�ೕಪರ್ �ೊರತುಪ��) ಇ�ಸಲು
�ಾ� ತಂಡವನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ಕ್ ಅನುನ್ 10 �ೕಟರ್ �ಾಕ್ರ್�ಂದ
�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೌಲ್ 10 �ೕಟರ್ಗ��ಂತ �ೆಚುಚ್ ಗು�ಯ ಹ�ತ್ರ�ೆಕ್
ಬದಧ್�ಾ�ದದ್�ೆ, �ೌಲ್ ನ�ೆದ �ಾಥ್ನ�ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

ತನನ್�ೇ ಆದ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೆಂಡನುನ್ ಆಡು�ತ್ರು�ಾಗ �ೇರ �ರ್ೕ �ಕ್
�ೕಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ೌಲ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದ ತಂಡದ �ರುದಧ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವರನುನ್ �ೊರತುಪ�� ಇತರ ಆಟ�ಾರರು ಸಥ್ಳ�ಂದ 4
ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರ�ರ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್

�ಾಲ್ಅನುನ್ �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಟಚ್ �ೈನ್ ಅನುನ್ �ಾ��ಾಗ ಅಥ�ಾ �ಾಲನ್
�ೕ�ಂಗ್ ಅನುನ್ ಮು�ಟ್�ಾಗ �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ ಆಟ�ಾರನ ಎದು�ಾ�ಗ��ೆ
�ಕ್-ಇನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಾನೂನು 16: �ೋಲು �ಲ್ಯ�ೆನ್ಸ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾಲ್ಅನುನ್
�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಲ್ಯ�ೆನ್ಸ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಲ್ಅನುನ್
�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ ಒಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಂದು��ಂದ �ಾ� ತಂಡದ �ೋಲ್�ೕಪರ್�ಂದ
ಮತುತ್ �ಾ�ೆ �ಾಡಲು �ದಧ್�ಾದ �ಾಲುಕ್ �ೆ�ೆಂಡುಗಳ�ಲ್ ಎ�ೆಯ�ಾಗುತತ್�ೆ

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ಾಲ್ಅನುನ್
�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅದನುನ್
�ಾನರ್ರ್ ಆಕ್ರ್�ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇಕು ಮತುತ್ �ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವ�ೆ�ೆ ಎದು�ಾ�ಯು
�ಾನರ್ರ್ ಆಕ್ರ್�ಂದ 4 ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ೕಚ್ �ಾಕರ್

ಆಟದ �ಾಪ���ದ �ೕಚ್ �ಾಕರ್ �ಾನೂನುಗಳ�: 3v3
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಆಟದ �ೖ�ಾನವ� ಮರ��ಂದ ಕೂ�ರ�ೇಕು.
ಅಗಲ: ಗ�ಷಠ್ 12 �ೕಟರ್
ಉದದ್: ಗ�ಷಠ್ 16 �ೕಟರ್
ದಂಡದ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ ಪರ್� �ೋಲು �ೇ�ೆ�ಂದ 4 �ೕಟರ್ ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ
ಶಂಕುಗಳ�/ಧ�ಜಗಳ ನಡು�ನ �ಾಲಪ್�ಕ �ೇ�ೆ�ಂದ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾ��ೆ.

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

ಕ�� �ಾ�ಯ ಒತತ್ಡವನುನ್ �ೊಂ�ರುವ ��ಾಬ್ಲ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

4-5 ಆಟ�ಾರರು (3 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + 1-2 ಬದ� ಆಟ�ಾರರು)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆಗಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

ತಂಡದ �ಟ್ ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎದು�ಾ� ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು. �ಾದರ�ೆಗಳನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ��ಾದ ಸಮಯ�ೆಕ್, �ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು, ಆಟವನುನ್
�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್
ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ 'ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್
ಗಮ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಇತರ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಐ�ಛ್ಕ.

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

6 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 3 ��ಷಗಳ 3 ಅವ�ಗಳ�.
ಮಧಯ್ಂತರ ಸಮಯ: 1 ��ಷ
7 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 4 ��ಷಗಳ 3 ಅವ�ಗಳ�.
ಮಧಯ್ಂತರ ಸಮಯ: 1 ��ಷ
ರ�ನ್ಂಗ್ �ಾಲ್ಕ್: �ಾಲ್ ಆಟ�ಂದ �ೊರ�ರು�ಾಗ �ಾಲ್ಕ್ �ಲುಲ್ವ��ಲಲ್

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಯು �ೆಂಟರ್ �ಾಕ್ರ್�ಂದ ಕ�ಷಠ್ 2 ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ.
ಪಂದಯ್ವ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೆಲುವ�/�ೋಲು/�ಾರ್ದ�ಲ್ �ೊ�ೆ�ೊಳಳ್ಬಹುದು.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

�ಾ� ತಂಡವ� ತಮಮ್�ೇ ಅಧರ್ದ�ಲ್ ತಪಪ್ನುನ್ �ಾ�ದ�ೆ, �ರ್ೕ �ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವ�ೆಗೂ
ಎ�ಾಲ್ ಆಟ�ಾರರು �ೆಂ�ನ �ಂ�ೆ ಉ�ಯ�ೇಕು. ಎದು�ಾ�ಗಳ ಅಧರ್�ಾಗದ�ಲ್ �ೌಲ್
�ಾ�ದ�ೆ, �ರ್ೕ-�ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವ�ೆ�ೆ ಎ�ಾಲ್ ಆಟ�ಾರರು �ೆಂ��ಂದ ಕ�ಷಠ್ 2
ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರ�ರ�ೇಕು ಮತುತ್ �ೆಂ�ಯ �ಾ�ನ�ಲ್ �ಲಲ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆಟ�ಾರನ �ೕ�ೆ
�ೌಲ್ನ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ�ೊಳಳ್ದ �ೊರತು, �ೌಲ್ �ಾ�ದ ಆಟ�ಾರನು �ರ್ೕ �ಕ್ ಅನುನ್
�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇಕು.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಆಟ�ಾರನು �ರ್ೕ-�ಕ್ ಅಪ�ಾಧವನುನ್ �ಾ�ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವರನುನ್ �ೊರತುಪ�� ಇತರ ಆಟ�ಾರರು 2 ಗಜಗಳ
ದೂರದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಾಪ್ಟ್ನ �ಂ�ೆ ಇರ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್/�ೊರ್ೕ-ಇನ್

ಇ�ೕ �ಾಲ್ ಟಚ್ �ೈನ್ ಅನುನ್ �ಾ��ಾಗ �ಾಲ್ಅನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ ಆಟ�ಾರನ
ಎದು�ಾ�ಗ��ೆ �ಕ್-ಇನ್/�ೊರ್ೕ-ಇನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಕ್-ಇನ್ ಅಥ�ಾ �ೊರ್ೕ-ಇನ್
�ಲಕ �ಾಟಕವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೋಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ
ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ೆಲವ� ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು�
ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

�ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ,
ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

ಆಟದ �ಾಪ���ದ �ೕಚ್ �ಾಕರ್ �ಾನೂನುಗಳ�: 4V4
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಆಟದ �ೖ�ಾನವ� ಮರ��ಂದ ಕೂ�ರ�ೇಕು.
ಅಗಲ: ಗ�ಷಠ್ 15 �ೕಟರ್
ಉದದ್: ಗ�ಷಠ್ 20 �ೕಟರ್
�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ ಪರ್� �ೋಲು �ೇ�ೆ�ಂದ 5 �ೕಟರ್ಗಳಷುಟ್ ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ
ಶಂಕುಗಳ�/ಧ�ಜಗಳ ನಡು�ನ �ಾಲಪ್�ಕ �ೇ�ೆ�ಂದ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾ��ೆ.

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

ಕ�� �ಾ�ಯ ಒತತ್ಡವನುನ್ �ೊಂ�ರುವ ��ಾಬ್ಲ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

6-7 ಆಟ�ಾರರು (4 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + 2-3 ಬದ� ಆಟ�ಾರರು)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

ತಂಡದ �ಟ್ ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎದು�ಾ� ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು. ಚಪಪ್�ಯನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ��ಾದ ಸಮಯ�ೆಕ್, �ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು, ಆಟವನುನ್
�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್
ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ 'ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್
ಗಮ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಇತರ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಐ�ಛ್ಕ.

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

7 ಮತುತ್ 8 ರ ಅ�ಯ�ಲ್:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 4 ��ಷಗಳ 3 ಅವ�ಗಳ�.
ಮಧಯ್ಂತರ ಸಮಯ: 1 ��ಷ
9 ಮತುತ್ 10 ರ ಅ�ಯ�ಲ್:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 5 ��ಷಗಳ 3 ಅವ�ಗಳ�.
ಮಧಯ್ಂತರ ಸಮಯ: 2 ��ಷಗಳ�
ರ�ನ್ಂಗ್ �ಾಲ್ಕ್: �ಾಲ್ ಆಟ�ಂದ �ೊರ�ರು�ಾಗ �ಾಲ್ಕ್ �ಲುಲ್ವ��ಲಲ್

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಯು �ೆಂಟರ್ �ಾಕ್ರ್�ಂದ ಕ�ಷಠ್ 3 ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ.
ಪಂದಯ್ವ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೆಲುವ�/�ೋಲು/�ಾರ್ದ�ಲ್ �ೊ�ೆ�ೊಳಳ್ಬಹುದು.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

ಒಂದು �ೇ�ೆ �ಾ� ತಂಡವ� ತಮಮ್�ೇ ಅಧರ್ದ�ಲ್ ತಪಪ್ನುನ್ �ಾ�ದ�ೆ, �ರ್ೕ �ಕ್
�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವ�ೆಗೂ ಎ�ಾಲ್ ಆಟ�ಾರರು �ೆಂ�ನ �ಂ�ೆ ಉ�ಯ�ೇಕು. ಎದು�ಾ�ಗಳ
ಅಧರ್�ಾಗದ�ಲ್ �ೌಲ್ �ಾ�ದ�ೆ, �ರ್ೕ-�ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವ�ೆ�ೆ ಎ�ಾಲ್ ಆಟ�ಾರರು
�ೆಂ��ಂದ ಕ�ಷಠ್ 3 ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ ಇರ�ೇಕು ಮತುತ್ �ೆಂ�ಯ �ಾ�ನ�ಲ್ �ಲಲ್ಲು
�ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆಟ�ಾರನ �ೕ�ೆ �ೌಲ್ನ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ�ೊಳಳ್ದ �ೊರತು, �ೌಲ್
�ಾ�ದ ಆಟ�ಾರನು �ರ್ೕ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇಕು.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಆಟ�ಾರನು �ರ್ೕ-�ಕ್ ಅಪ�ಾಧವನುನ್ �ಾ�ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವರನುನ್ �ೊರತುಪ�� ಇತರ ಆಟ�ಾರರು �ೆ�ಾ�ಟ್
�ಾಪ್ಟ್ನ 3 ಗಜಗಳ ದೂರದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಂ�ೆ ಇರ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್/�ೊರ್ೕ-ಇನ್

ಇ�ೕ �ೆಂಡು ಟಚ್ �ೈನ್ ಅನುನ್ �ಾ��ಾಗ �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ ಆಟ�ಾರನ
ಎದು�ಾ�ಗ��ೆ �ಕ್-ಇನ್/�ೊರ್ೕ-ಇನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಕ್-ಇನ್ ಅಥ�ಾ �ೊರ್ೕ-ಇನ್
�ಲಕ �ಾಟಕವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 16: � �ೋಲ್ �ಕ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ೆಂಡನುನ್
�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೋಲ್
ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಎ�ಲ್ಂದ�ಾದರೂ �ೋಲ್ �ಕ್ ಅನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ೆಲವ�
ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಗು� ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

ಒಂದು �ೇ�ೆ �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ಾಲ್ಅನುನ್
�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ, ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

ಆಟದ �ಾಪ���ದ �ೕಚ್ �ಾಕರ್ �ಾನೂನುಗಳ�: 5V5(GK)
�ಯಮ 1: ಆಟದ �ೇತರ್

ಆಟದ �ೖ�ಾನವ� ಮರ��ಂದ ಕೂ�ರ�ೇಕು.
ಅಗಲ: ಗ�ಷಠ್ 18 �ೕಟರ್
ಉದದ್: ಗ�ಷಠ್ 24 �ೕಟರ್
�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ ಪರ್� �ೋಲು �ೇ�ೆ�ಂದ 6 �ೕಟರ್ಗಳಷುಟ್ ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ
�ೋನ್/�ಾಲ್ಗಗ್ಳ ನಡು�ನ �ಾಲಪ್�ಕ �ೇ�ೆ�ಂದ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾ��ೆ.

�ಯಮ 2: � �ಾಲ್

ಕ�� �ಾ�ಯ ಒತತ್ಡವನುನ್ �ೊಂ�ರುವ ��ಾಬ್ಲ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು.

�ಯಮ 3: ಆಟ�ಾರರು

8-9 ಆಟ�ಾರರು (4 ಔಟ್�ೕಲ್ಡ್ ಆಟ�ಾರರು + �ೋಲ್�ೕಪರ್ + 3-4 ಬದ�ಗಳ�)
ಪ�ಾರ್ಯವ� ಅ�ಯ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು.

�ಯಮ 4: ಆಟ�ಾರರ ಸಲಕರ�ೆ

ತಂಡದ �ಟ್ ಬಣಣ್ಗಳಂ�ರ�ೇಕು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಬಣಣ್ದ �ಬ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎದು�ಾ� ತಂಡವ� ��ಧ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ�ಸ�ೇಕು. �ಾದರ�ೆಗಳನುನ್
ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್

�ಾನೂನು 5: �ೕಪ�ರ್�ಾರ

ಆಟದ ಪ�ಸರವನುನ್ ��ೋದ, ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ�ರ್ೕಕ�ಸಲು ಆಟದ
�ೕಕಷ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ��ಾದ ಸಮಯ�ೆಕ್, �ಯಮಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ದು,
ಆಟವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, ��ಲ್ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸುವ�ದು, �ೊಕ್ೕರ್ಗಳನುನ್
ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಮತುತ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗ�ಂದ 'ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಆಟ�ಾರ'ರನುನ್
ಗಮ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ�.

�ಾನೂನು 6: ಇತ�ೆ ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�

ಇತರ ಪಂದಯ್ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಐ�ಛ್ಕ.

�ಯಮ 7: ಪಂ ಪಂದಯ್ ಅವ�

9 ಮತುತ್ 10 ರ ಅ�ಯ�ಲ್:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 5 ��ಷಗಳ 3 ಅವ�ಗಳ�.
ಮಧಯ್ಂತರ ಸಮಯ: 2 ��ಷಗಳ�
11 ಮತುತ್ 12 ವಷರ್�ೊಳ�ನವರು:
ಪಂದಯ್ ಸಮಯ: ತ�ಾ 6 ��ಷಗಳ 3 ಅವ�ಗಳ�.
ಮಧಯ್ಂತರ ಸಮಯ: 2 ��ಷಗಳ�
ರ�ನ್ಂಗ್ �ಾಲ್ಕ್: �ಾಲ್ ಆಟ�ಂದ �ೊರ�ರು�ಾಗ �ಾಲ್ಕ್ �ಲುಲ್ವ��ಲಲ್

�ಯಮ 8: ಆಟದ ಆರಂಭ ಮತುತ್ ಪ�ನ�ಾರಂಭ

ಎದು�ಾ�ಯು �ೆಂಟರ್ �ಾಕ್ರ್�ಂದ ಕ�ಷಠ್ 4 ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರದ�ಲ್ರ�ೇಕು.

�ಯಮ 9: ಆಟದ ಒಳ�ೆ ಮತುತ್ �ೊರ�ೆ �ಾಲ್

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ

�ಯಮ 10: ಪಂದಯ್ ಫ��ಾಂಶವನುನ್
�ಧರ್�ಸುವ�ದು

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ.
ಪಂದಯ್ ತಂಡ�ೆಕ್ �ೆಲುವ�/�ೋಲು/�ಾರ್ದ�ಲ್ �ೊ�ೆ�ೊಳಳ್ಬಹುದು.

�ಾನೂನು 11: ಆಫ್�ೈಡ್

ಆಫ್�ೈಡ್ ಇಲಲ್

�ಾನೂನು 12: �ೌಲ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದುನರ್ಡ�ೆ

FIFA ಆಟದ �ಯಮಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ

�ಯಮ 13: �ರ್ೕ �ಕ್ಗಳ�

�ಾ� ತಂಡವ� ತಮಮ್�ೇ ಅಧರ್ದ�ಲ್ ತಪಪ್ನುನ್ �ಾ�ದ�ೆ, �ರ್ೕ �ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವ�ೆಗೂ
ಎ�ಾಲ್ ಆಟ�ಾರರು �ೆಂ�ನ �ಂ�ೆ ಉ�ಯ�ೇಕು. ಎದು�ಾ�ಗಳ ಅಧರ್�ಾಗದ�ಲ್ �ೌಲ್
�ಾ�ದ�ೆ, �ರ್ೕ-�ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವ�ೆ�ೆ ಎ�ಾಲ್ ಆಟ�ಾರರು �ೆಂ��ಂದ ಕ�ಷಠ್ 4
ಗಜಗಳಷುಟ್ ದೂರ�ರ�ೇಕು ಮತುತ್ �ೆಂ�ಯ �ಾ�ನ�ಲ್ �ಲಲ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. ಆಟ�ಾರನ �ೕ�ೆ
�ೌಲ್ನ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ�ೊಳಳ್ದ �ೊರತು, �ೌಲ್ �ಾ�ದ ಆಟ�ಾರನು �ರ್ೕ �ಕ್ ಅನುನ್
�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇಕು.

�ಾನೂನು 14: �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್

�ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶ�ೊಳ�ೆ ಆಟ�ಾರನು �ರ್ೕ-�ಕ್ ಅಪ�ಾಧವನುನ್ �ಾ�ದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಕ್
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಕ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವವರನುನ್ �ೊರತುಪ�� ಇತರ ಆಟ�ಾರರು 4 ಗಜಗಳ
ದೂರದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ �ಾಪ್ಟ್ನ �ಂ�ೆ ಇರ�ೇಕು.

�ಾನೂನು 15: �ಕ್-ಇನ್/�ೊರ್ೕ-ಇನ್

ಇ�ೕ �ೆಂಡು ಟಚ್ �ೈನ್ ಅನುನ್ �ಾ��ಾಗ �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ ಆಟ�ಾರನ
ಎದು�ಾ�ಗ��ೆ �ಕ್-ಇನ್/�ೊರ್ೕ-ಇನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಕ್-ಇನ್ ಅಥ�ಾ �ೊರ್ೕ-ಇನ್
�ಲಕ �ಾಟಕವನುನ್ ಮರು�ಾರ್ರಂ�ಸಬಹುದು.

�ಾನೂನು 16: �ೋಲು �ಲ್ಯ�ೆನ್ಸ್

ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡವ� �ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ�
ಮು�ಟ್ದ�ೆ, �ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ೋಲು �ಲ್ಯ�ೆನ್ಸ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೆಂಡನುನ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶದ
ಒಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಂದು��ಂದ �ಾ� ತಂಡದ �ೋಲ್�ೕಪರ್ ಮತುತ್ �ಾ�ೆ �ಾಡಲು
�ದಧ್�ಾದ �ಾಲುಕ್ �ೆ�ೆಂಡುಗಳ�ಲ್ ಎ�ೆಯ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಯಮ 17: � �ಾನರ್ರ್ �ಕ್

�ೋಲು �ೆ�ೆಯನುನ್ �ಾಟುವ �ೂದಲು �ಾ� ತಂಡವ� �ೆಂಡನುನ್ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಮು�ಟ್ದ�ೆ,
ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ತಂಡ�ೆಕ್ �ಾನರ್ರ್ �ಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

ಅನುಬಂಧ A

�ೕಗ್ ತೂಕದ ಅಂಕಗಳ�
ಮತುತ್ �ೋ��ೆ

48
64

0
11
10
86
�ೌದು
-

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

U6 ಆಟ�ಾರರ ಸಂ�ೆಯ್

U7 ಆಟ�ಾರರ ಸಂ�ೆಯ್

U8 ಆಟ�ಾರರ ಸಂ�ೆಯ್

U9 ಆಟ�ಾರರ ಸಂ�ೆಯ್

U10 ಆಟ�ಾರರ ಸಂ�ೆಯ್

U11 ಆಟ�ಾರರ ಸಂ�ೆಯ್

U12 ಆಟ�ಾರರ ಸಂ�ೆಯ್

ಹುಡು�ಯರ ಸಂ�ೆಯ್

�ೋಂ�ಾ�ತ ಇ
ಪರ್�ಾಣಪತರ್ ತರ�ೇತು�ಾರರು1

ಸಥ್ಳದ �ೌಲಯ್�ಾಪನ2

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧಯ್ಮದ ಬಳ�ೆ3

�ೇ�ಂಗ್ಗಳ�

336

x1.5

ಒಟುಟ್ �ೊಂ�ಾ��ೆಗಳ�

1308

50

430

50

22

0

0

100

80

72

0

0

504

ಅಂಕಗಳ�

-

�ೌದು

96

5

25

157

0

100

0

68

0

0

168

�ೕಗ್ �

1241

50

480

25

50

157

0

125

0

102

0

0

252

ಅಂಕಗಳ�

1: ಅ�ಲ್�ೇಶನ್ನ�ಲ್ ತಮಮ್ ತರ�ೇತು�ಾರ �ೋಂದ� ID �ೂಂ��ೆ �ೋಂ�ಾ�ಸ�ಾದ �ೕಮ್ �ಾಯ್�ೇಜರ್ ಒಟುಟ್ ಸಂ�ೆಯ್
2: AIFF ಪರ್����ಂದ �ೌಲಯ್�ಾಪನವನುನ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ
3: �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧಯ್ಮದ�ಲ್ ಸಂಬಂ�ತ �ೕಸ್ಟ್ಗಳನುನ್ �ಾಕು�ಾಗ "#goldenbabyleague" ಬಳ�ೆ.

0

80

0

0

�ೕಗ್ ಎ

ತೂಕ

-

ಸಂ

54

20

38

0

0

112

0

82

0

68

324

�ೕಗ್ �

1297

0

270

100

76

0

0

140

0

123

0

102

486

ಅಂಕಗಳ�

�ೕಗ್ಗಳನುನ್ �ೇ�ೆ �ೋ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ೆರ್ೕ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಎಂಬುದ�ೆಕ್ �ೆಳ�ನ ತೂಕಗಳ� ಮತುತ್ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�

ಸ�ಳ �ೌಲ��ಾಪನ

�ಷಯಗಳ�

�ಯ�ಾಂಕಗಳ�

��ಾಬ್ಲ್ �ೖ�ಾನ

ಆಟದ �ಾನದಂಡಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಚ್ �ಾತರ್��ೆ�ೕ?
(�ೌದು/ಇಲಲ್) 'ಇಲಲ್' ಎಂ�ಾದ�ೆ, ದಯ�ಟುಟ್ �ವರಗಳನುನ್ �ೕ�.

3

�ಚ್ ಅನುನ್ ಸ��ಾ� ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ?
(�ೌದು/ಇಲಲ್) 'ಇಲಲ್' ಎಂ�ಾದ�ೆ, ದಯ�ಟುಟ್ �ಾ�ಂಟ್ಗಳನುನ್ ಹಂ��ೊ�ಳ್.

3

ಪಂದಯ್ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ� 3 ರ ಪರ್�ಾರ �ೋಲ್�ೕಸ್ಟ್ಗಳ
ಆ�ಾಮಗಳ�? (�ೌದು/ಇಲಲ್) 'ಇಲಲ್' ಎಂ�ಾದ�ೆ, ದಯ�ಟುಟ್ �ಾ�ಂಟ್
ಗಳನುನ್ ಹಂ��ೊ�ಳ್.

2

�ಚ್ನ�ಲ್ ಆಡುವ�ದು ಎಷುಟ್ ಸುರ�ತ ಎಂದು �ೇಟ್ �ಾ�?

5

ತೂಕ

13
ಉಪಕರಣ

ಪಂದಯ್ಗ��ೆ ಸೂಕತ್ ಸಂ�ೆಯ್ಯ �ೆಂಡುಗಳನುನ್ ಬಳಸು�ತ್ದದ್�ೆ �ೇಟ್
�ಾಡುವ��ೇ?

2

ಪಂದಯ್ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಟ್�ಾಲ್ �ಾತರ್ಗಳ�, 'ಇಲಲ್'
ಎಂ�ಾದ�ೆ, ದಯ�ಟುಟ್ �ಾ�ಂಟ್ಗಳನುನ್ ಹಂ��ೊ�ಳ್.

3

ತಂಡಗಳ� ��ಧ ಜ�ರ್ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಧ���ೆ�ೕ (ಅಥ�ಾ �ಬ್ಸ್,
ಬಣಣ್ಗಳ� ಒಂ�ೇ ಆ�ದದ್�ೆ)?

2

ಆಟದ �ಾನದಂಡಗಳ �ಾನೂನು 4 ರ ಪರ್�ಾರ ಆಟ�ಾರರು
ಪ�ಣರ್ �ಟ್ (�ಾಟ್ಸ್ರ್, ಜ�ರ್, ಶ�ಗಳ�, �ನ್ �ಾಡ್ಸ್ರ್,
�ಾಟ್�ಂಗ್ಸ್) ಧ�ಸು�ಾತ್�ೆ�ೕ?

2
9

�ೌಲಭಯ್ಗಳ�

ಆಟ�ಾರರು, ತರ�ೇತು�ಾರರು ಮತುತ್ �ೕಪ�ರ್�ಾರ��ೆ �ೆಡ್ನ
ಅವ�ಾಶ��ೆ�ೕ? (��ೇಷ�ಾ� ಹ�ಾ�ಾನ �ೈಪ�ೕತಯ್ದ
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್)

2

ಆಟ�ಾರರು, ತರ�ೇತು�ಾರರು ಮತುತ್ �ೕಪ�ರ್�ಾರ��ೆ
�ಾವ��ೇ �ೊತುತ್ಪ��ದ '��ಾರ್ಂ� ಪರ್�ೇಶಗಳ�' ಇ�ೆ�ೕ?

2

�ೖ�ಾನದ�ಲ್ ‘ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ ವಯ್ವ�ೆಥ್ ಇ�ೆ�ೕ?

6
10

�ೈದಯ್�ೕಯ

��ಾಬ್ಲ್ �ಚ್ ಬ� ಪರ್ಥಮ ���ಾಸ್ �ಟ್ ಅನುನ್
ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ?

6

ಪಂದಯ್ಗಳ ಸಮಯದ�ಲ್ ���ೂೕ�ೆರ�ಸ್ಟ್/�ೈದಯ್ರ ಉಪ�ಥ್�
ಇ�ೆ�ೕ?

5

�ೕಗ್ ��ಾರ್ಹಕರ ತುತುರ್ ಸಂಪಕರ್ �ವರಗಳನುನ್ (ಆಂಬು�ೆನ್ಸ್, ಆಸಪ್�ೆರ್,
�ೈದಯ್ರು) ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಪರ್ದ�ರ್��ಾದ್�ೆ�ೕ?

2
13

�ೌ�ಾಲಯ

ಆಟದ ಆವರಣದ ಬ� �ೌ�ಾಲಯದ ವಯ್ವ�ೆಥ್ ಇ�ೆ�ೕ?

5

ಗಂಡು ಮತುತ್ �ೆಣುಣ್ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ �ೌ�ಾಲಯಗ��ೆ�ೕ?

4

�ೌ�ಾಲಯಗಳನುನ್ ಸವ್ಚಛ್�ಾ�ಡ�ಾ��ೆ�ೕ?

4

ತಂಗು�ಾಣಗಳ�ಲ್ ‘ಹ�ಯುವ �ೕರುʼ ಇ�ೆ�ೕ?

4
17

�ೕಪ�ರ್�ಾರರು

ಸೂಕತ್ ಸಂ�ೆಯ್ಯ �ೆಫ�ಗಳನುನ್ �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ?

3

�ೆಫ�ಗಳ� ಸ��ಾದ �ಟ್ನ�ಲ್�ಾದ್�ೆ�ೕ?

2

ಆಟದ �ಗ�ತ �ಾನದಂಡಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�
�ೕಪ�ರ್�ಾರರನುನ್ �ಾಡ�ಾಗು�ತ್�ೆ�ೕ?

2
7

�ಾರ್�ಂ�ಂಗ್

ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ಾರ್�ಂ�ಂಗ್ �ಾಡ�ಾಗು�ತ್�ೆ�ೕ?

2

AIFF ಮತುತ್ �ೋಲಡ್ನ್ �ೇ� �ೕಗ್ಗಳ �ಾರ್�ಂ�ಂಗ್ ಅನುನ್
ಬಳಸ�ಾಗು�ತ್�ೆ�ೕ?

2
4

ಮಕಕ್ಳ ರಕಷ್�ೆ

�ಮಮ್ �ೕಕಷ್�ೆಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮಕಕ್��ೆ ��ಾಬ್ಲನ್ ಧ�ಾತಮ್ಕ
ಮತುತ್ �ೂೕ�ನ ಅನುಭವ�ಾ��ೆ�ೕ?

4

ಮಕಕ್ಳ� ಆಟದ ಸಮಯದ�ಲ್ ರಕಷ್�ಾ �ಾಧನಗಳನುನ್
ಧ�ಸು�ಾತ್�ೆ�ೕ?

3

ಮಕಕ್ಳನುನ್ �ೕ�ವ್�ಾರ�ೆ �ಾಡಲು ಸೂಕತ್ ಸಂ�ೆಯ್ಯ ವಯಸಕ್ರು
ಇ�ಾದ್�ೆ�ೕ? ವಯಸಕ್ರ�ಲ್ �ೕಷಕರು, ತರ�ೇತು�ಾರರು, ಸವ್ಯಂ�ೇವಕರು
ಇ�ಾಯ್�.

3

ಆಟ�ಾರರನುನ್ �ೆರ್ೕ�ೇ�ಸಲು ವಯಸಕ್ರು ಸ�ಾ�ಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ �ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸುವ
�ಾ�ೆ/ನಡವ��ೆಯನುನ್ ಬಳಸು�ತ್�ಾದ್�ೆ�ೕ?

4

ಮಕಕ್ಳ �ೕ�ೋಗಳನುನ್ ಅ�ಕೃತ ವಯ್�ತ್ಗಳ� �ಾತರ್
�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್�ತ್�ಾದ್�ೆ�ೕ ಮತುತ್ ��ಾಬ್�ೆಗ್ ಸಂಬಂ���ೆ�ೕ?

3
17

��ಧ

ಪಂದಯ್ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ �ೕಗ್ ಅನುನ್ ಆ�ೂೕ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ
ಮತುತ್ �ವರ್�ಸ�ಾಗು�ತ್�ೆ�ೕ?

5

�ೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ� ಆಟ�ಾಡು�ತ್ದದ್�ೆ, ಅವ��ೆ �ಾಕಷುಟ್ ಸಮಯ
�ೕಡ�ಾಗು�ತ್�ೆ�ೕ?

5
10

ಒಟುಟ್

100

ಮುಖ� ಸಂಪಕ�ಗಳ�
ಆಲ್ ಇಂ��ಾ ��ಾಬ್ಲ್ �ೆಡ�ೇಶನ್
babyleagues@the-aiff.com
ಸದಸಯ್ ಸಂಘಗಳ�
www.the-aiff.com/state-associations

