ലീഗ് ഓ�േറ�ർ
ഹാൻഡ് ബു�്
2022-23

ആമുഖം
ഓൾ ഇ�� ഫുട്േബാൾ െഫഡേറഷൻ (AIFF) 2022-23 സീസണിൽ സേ�ാഷേ�ാെട
അവതരി�ി�ു�ു േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗുകളുെട മൂ�ാം പതി�്. േഗാൾഡൻ േബബി
ലീഗുകൾ വിജയകരമായ 2 വർഷ�ൾ�് പൂർ�ിയാ�ിയേ�ാഴാണ് , പ�തിെയ
േകാവിഡ്

മഹാമാരി

ബാധി�ത്.കഴി�ു

േപായ

ഇ�ാലയളവിൽ

വിവിധ

മാർ��ളിലൂെട കു�ികളുമായി ഇടപഴകു�ത് തുടർ�ുെകാ�ിരു� ഞ�ളുെട ലീഗ്
ഓ�േറ�ർമാരുെട

അഭിനിേവശവും സഹി��ുതയും �ിേരാ�ാഹവും ഞ�ൾ

തിരി�റിയു�ു, ഇേ�ാൾ ന�ൾ മഹാമാരിെയ മറികട�ുെവ�ു പറയാം, ഇനി കു�ികെള
കളി�ലേ��്

തിരിെക

െകാ�ുവരാൻ

ഞ�ൾ

നി�െള

�ണി�ുകയാണ്.

േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗുകളിലൂെട ഫുട്േബാൾ, ഫു��ാൽ കൂടാെത/അെ��ിൽ ബീ�്
േസാ�ർ കളി�ൂ ആസ�ദി�ൂ പുതിയ സുഹൃ�ു�െള ഉ�ാ�ൂ.
കു�ികൾ ഫുട്േബാളുമായി കൂടുതൽ
ആ�ഗഹി�ു�

ഇടപഴകണെമ�ും

മാ�മു�ാ�ണെമ�ും

��ുകൾ, അ�ാദമികൾ, സ്കൂളുകൾ, സർ�ാരിതര സംഘടനകൾ,

ര�ിതാ�ൾ, പരിശീലകർ, ഫുട്േബാൾ േ�പമികൾ എ�ി�െന
ഇ��ൻ ഫുട്േബാളിന്െറ എ�ാ പ�ാളികെളയും ല��മി�ു�താണ് ഈ ഹാന്ഡ് ബു�്.
�പിയെ��വേര ! ആർ�ുേവണെമ�ിലും എഐഎഫ്എഫ് േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗുകൾ
രാജ�െ�വിെട
പ�ാ�ലം

േവണെമ�ിലും

അെ��ിൽ

സംഘടി�ി�ാം.

വംശവ�ത�ാസ�ൾ

താ��ര�മു� എ�ാ കു�ികെളയും �പാേദശിക

ലിംഗേഭദം,

എ�ിവ

മതം,

സാ��ിക

പരിഗണി�ാെത

തെ�

ഫുട്േബാൾ ക��ൂണി�ികളിേല�്

എ�ി�ാൻ ലീഗുകൾ ല��മിടു�ു.
ഞ�ളുെട ലീഗ് ഓ�േറ�ർമാരിൽ നി�ു� ഫീഡ്ബാ�ിെന അടി�ാനമാ�ി, ഈ
സീസണിൽ ഞ�ൾ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ കൂടുതൽ അയവു�തും സംഘടി�ി�ാൻ
എളു�വുമാ�ിയി�ു�്.

സുര�ിതവും

സ�ാഗതാർഹവും

രസകരവും

ഗുണേമ�യു�തുമായ ഫുട്േബാൾ അനുഭവം നൽകുക എ�താണ് ഒരു �പധാന ല��ം,
ഞ�ളുെട കു�ികൾ�ായി അ�രെമാരു കളി അ�രീ�ം സൃ�ി�ു�തിന് ഹാന്ഡ്
ബു�് നി�െള സഹായി�ുെമ�് ഞ�ൾ �പതീ�ി�ു�ു.
നി�ളുെട

അേന�ഷണ�ൾ,

അഭി�പായം,

േ�ാറികൾ

എ�ിവ

വിലെ��താണ്,

tobabyleagues@the-aiff.com എ�തിൽ അവ അയയ്�ാവു�താണ്.
പുതിയ

സീസണിനായി

നി�ൾ�്

എ�ാ

ഫുട്േബാളിെന മുേ�ാ�് െകാ�ുേപാകാൻ നമു�്
ഒരുമി�് ൈകേകാർ�ാം.
ടീം േഗാൾഡൻ േബബി ലീ��്

ആശംസകളും

േനരു�ു.

ഇ��ൻ

ഉ�ട� പ�ിക
• ആമുഖം
• േഗാൾഡൻ േബബി ലീ��് നട�ു�തിന്െറ �പേയാജന�ൾ
• േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ് വിഭാഗ�ൾ
• 1:1 (എ�ാം ഒ�്) സബ്സിഡി
• മാ�് േഫാർമാ�് (ഫുട്േബാൾ)
• മാ�് േഫാർമാ�് (ഫു��ൽ)
• മാ�് േഫാർമാ�് (ബീ�് േസാ�ർ)
• േപായിന്റ് സി�ം
• മ�ര ദിവസ�ളിൽ പി�് ഓർഗൈനേസഷൻ
• ഒരു ബാസ്��്േബാൾ േകാർ�ിെല ഫു��ൽ
• ബീ�് േസാ�ർ - ഫീൽഡ് ഓഫ് േ�
• പി�് മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
• െമഡി�ൽ �കമീകരണ�ൾ
• വിജയകരമായ ഫുട്േബാൾ ദിന�ിന് അ�് ഫൗേ�ഷനുകൾ
• കു�ികളുെട സംര�ണം
• െപരുമാ����ൾ
• ജി�ാ ചാ��ന്ഷി�്
• ലീഗ് ഓ�േറ�ർ റാ�ിംഗ്
• കളിയുെട മാനദ��ൾ - ഫുട്േബാൾ
• കളിയുെട മാനദ��ൾ - ഫു��ൽ
• കളിയുെട മാനദ��ൾ - ബീ�് േസാ�ർ
• അനുബ�ം എ
• േവദി മൂല� നിർ�ായകം
• �പധാനെ�� േകാൺടാക്�ുകൾ

ആമുഖം
AIFF േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ്സ്

അ�ർ 6, അ�ർ 12 കളി�ാരുെട ഉ�മന�ിനായി

അഖിേല�� ഫുട്േബാൾ െഫഡേറഷൻ ആരംഭി� ഒരു വികസന പ�തിയാണ്. രാജ�െ�
എ�ാ കു�ികൾ�ും ഫുട്േബാൾ കളി�ാനു� ഒരു �ാേ�്ഫാം ഒരു�ുക എ�താണ് ഈ
േ�പാജക്�് ല��മിടു�ത്. ഇതിൽ ഇനി പറയു�ത് േപാലു� നിരവധി ല���ളും
ഉൾെ�ടു�ു:

• കു�ികൾ�ായി ഒരു െഗയിം അ�രീ�ം �പദാനം െച�ുക
• യൂ�് ഫുട്േബാളിനു� നിർ�ാണ ഘടകമായി വർ�ി�ുക
• ഒരു ഫുട്േബാൾ സം��ാരം വികസി�ി�ുക
• കളി�ാരുെട ദീർഘകാല ഇടെപടലും വികസനവും
• വിേനാദ�ിന്െറയും പഠന�ിന്െറയും സൗഹൃദ�ിന്െറയും
അ�രീ�ം സൃ�ി�ുക
• എ�ാവർ�ും ഫുട്േബാൾ
AIFF

െമ�ർ

അേസാസിേയഷനുകളുെട

പി�ുണേയാെട

അവരുെട

ക��ൂണി�ികളിെലയും �പേദശ�ളിെലയും കു�ികൾ�ായി േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ്സ്
നട�ാനാകു�

വ��ികെളയും

സംഘടനകെളയും

തിരി�റിയുകയും

ശാ�ീകരി�ുകയും െച�ു�തിലൂെട ഇത് ൈകവരി�ാനാകും.

ഒരു േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ് സംഘടി�ി�ാൻ അേപ�ി�ു�ത് വളെര എളു�മാണ്.
ത�ാറു� ലീഗ് ഓ�േറ�ർമാർ�് േഗാൾഡൻ േബബിലീ��് െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ
ഡൗൺേലാഡ്

െച�ുകയും

ആ�ിേ�ഷനിലൂെട

അംഗീകാര�ിനായി

അേപ�ി�ുകയും െച�ാം . AIFF െമ�ർ അേസാസിേയഷന്െറ അംഗീകാര�ിന്
േശഷം,

ഈ

ഹാന്ഡ്ബു�ിന്െറ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

അനുസരി�്

'അംഗീകൃത'

േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ് നട�ാൻ ഓ�േറ�ർ�് സാധി�ു�താണ്

െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷനിൽ

ആവശ�െ�ടു�

മ�്

എ�ാ

നടപടി�കമ�ൾ

വിവര�ളും

അപ്േഡ�്

പൂർ�ിയാ�ുകയും

െച�ുകയും

AIFF

െച�� ുകഴി�ാൽ,

േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ് നട�ു�തിന് ലീഗ് ഓ�േറ�ർ�് അംഗീകാരം ലഭി�ും.

േഗാൾഡൻ
േബബിലീഗ്സ്
നട�ു�ത്
െകാ�ു� േന��ൾ
• �പവർ�ന�ൾ�ും സംഘടി�ി�ാനും എളു�മാണ്
• െചലവ് കുറവാണ്
• കു�ികളുെട �പായ�ിന് അനുേയാജ�മായ െഗയിമുകൾ
പരിചയെ�ടു�ാം
• കു�ികെളയും മാതാപിതാ�െളയും പരിശീലകെരയും
ആകർഷി�ു� ഇടപഴകൽ മാതൃക
• ആ�ിേ�ഷനിലൂെട ലീഗ് മാേനജ്െമന്റ് എളു�മാ�ു�ു
• അടി�ാന സൗകര��ൾ മാ�തേമ ആവശ�മു�ൂ
• ഏെത�ിലും വ��ിേ�ാ �ാപന�ിേനാ
നട�ാവു�താണ്
• ഓൾ ഇ�� ഫുട്േബാൾ െഫഡേറഷന്െറയും െമ�ർ
അേസാസിേയഷന്െറയും അംഗീകാരം

േഗാൾഡൻ
േബബിലീഗ്സ്
വിഭാഗ�ൾ
1

2

3

ഒരു ്രപായ ്രഗൂ�ിെല ടീമുകൾ

8

8

8

ഓേരാ ടീമിനും ഏ�വും കുറ�
മ�ര�ളുെട എ�ം

7

14

21

്രപായ ്രഗൂ�ുകൾ

ഈ സീസണിൽ സംഘടി�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� േഗാൾഡൻ േബബിലീഗ്സ്

വിഭാഗം

ലീഗ് ഓ�േറ�ർ�് തിരെ�ടു�ാം.

അതനുസരി�് അവരുെട ലീഗിന് അംഗീകാരം ലഭി�ു�താണ്.
1 �ാർ േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ്സ്:
പുതിയ േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ് ഓ�േറ�ർമാർ�് അനുേയാജ�ം
2 �ാർസ് േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ്സ്:
• കൂടുതൽ �ഗൂ�ുകെളയും കു�ികെളയും ഉൾെ�ടു�ാൻ കഴിയു� പരിചയസ��രായ
ലീഗ് ഓ�േറ�ർമാർ�് അനുേയാജ�ം.
• AIFF അംഗീകൃത അ�ാദമികൾ അ�ാദമി അ�കഡിേ�ഷൻ േപായിന്റുകൾ�ായി ഈ
മാനദ��ൾ പാലിേ��തു�്.
3 �ാർ േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ്സ് :
• �പാേദശികമായി വളർ�ുവരു� കളി�ാരുെട ദീർഘകാല വികസന പാത
രൂപെ�ടു�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ��ുകൾ�ും അ�ാദമികൾ�ും അനുേയാജ�ം.
• ഇ��ൻ സൂ�ർ ലീഗ്, ഐ-ലീഗ് ��ുകൾ �ബ് ൈലസന്സിംഗിനായി ഈ
മാനദ��ൾ പാലിേ��തു�്.

1:1 (എ�ാവരും ഒ�്)
സബ്സിഡി
ഫിഫ, എഎഫ്സി, എഐഎഫ്എഫ് എ�ിവ വനിതാ കളി�ാർ, പരിശീലകർ, റഫറിമാർ,
സ���പവർ�കർ, േനതാ�ൾ എ�ിവരുെട പ�ാളി�ം ഉൾ�െട

വനിതാ

ഫുട്

േബാളിന്െറ വികസന�ിന് േവ�ി വളെരയധികം �പവർ�ി�ു�ു, ഫുട്േബാളിെല
എ�ാ

ലിംഗേഭദ�ളുെടയും

ആൺകു�ികളുെടയും

തുല�

പ�ാളി�വും

െപൺകു�ികളുെടയും

അനുപാതം കാണാനാണു

തുല�

ൈമതാന�്
അനുപാതവും

കളി�ു�
അതായത്

1:1

ന�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ു. ഈ ല��ം ൈകവരി�ു�തിന്,

ഫിഫ വിമന്സ് െഡവലപ്െമന്റ് േ�പാ�ഗാം ഫ�ിലൂെട 1:1 (എ�ാവരും ഒ�്) സബ്സിഡി
വാ��ാനം

െച�ു�തിൽ

െപൺകു�ികളുെട

AIFF

പരമാവധി

നു

സേ�ാഷമു�്.
പ�ാളി�ം

േഗാൾഡൻ

ഉറ�ാ�ാൻ

േബബി
ഇത്

ലീഗ്സിൽ

എ�ാ

ലീഗ്

ഓ�േറ�ർമാെരയും േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു.
സബ്സിഡി�് േയാഗ�ത േനടു�തിന്, ലീഗിെല കളി�ാരിൽ

കുറ�ത് 50% സ്�തീ

പ�ാളി�ം ലീഗ് ഓ�േറ�ർ ഉറ�ാേ��തു�്.
െപൺകു�ികൾ�്

മാ�തമായി

ലീഗുകൾ

നട�ു�തും

ലീഗ്

ഓ�േറ�ർമാർ

പരിഗണി�ണം.
ഇനി�റയു� രീതിയിൽ മൂ�് ലീഗ് വിഭാഗ�ളിലായി 49 ലീഗ് ഓ�േറ�ർമാർ�് സബ്
സിഡി നൽകു�താണ്:

വിഭാഗം

ലീഗുകളുെട എ�ം

സ��ിഡി തുക

1 �ാർ

28

₹25,000

2 �ാർ

14

₹50,000

3 �ാർ

7

₹1,00,000

അതാത് വിഭാഗ�ിൽ കൂടുതൽ േയാഗ�തയു� ലീഗുകൾ ഉെ��ിൽ, ഈ ഹാന്ഡ്
ബു�ിന്െറ അനുബ�ം എ �പകാരം മിക� ലീഗുകെള തിരെ�ടു�ും. േഗാൾഡൻ
േബബി ലീഗ് സീസണിന്െറ അവസാന�ിൽ സബ്സിഡി വിതരണം െച�ു�താണ്.

-

-

(േഗാൾകീ�റിെനാ�ം)

േഗാൾ േപാ�ുകളുെട പരമാവധി അളവ്

(േഗാൾകീ�ർ ഇ�ാെത)

േഗാൾ േപാ�ുകളുെട പരമാവധി അളവ്

–

1.82x1.22m

ഇ�

3

ആഴ്ചയിെല പരമാവധി മ�ര ദിന�ൾ

േഗാൾകീ�ർ

2

3 അെ��ിൽ 4

പരമാവധി �പതിദിന മ�ര�ൾ

ഫുട്േബാളിന്െറ വലി�ം

2 മിനി�്

-

-

ഇടേവള സമയം

5v5

–

–

1.82x1.22m

ഇ�

3

2

3 അെ��ിൽ 4

4 മിനി�്

2x12 മിനി�്

3v3
4v4

–

4x4 മിനി�്

മി��ഡ്

U8

–

1.82x1.22m

ഇ�

3

2

3 അെ��ിൽ 4

4 മിനി�്

2x12 മിനി�്

-

-

-

5v5

4v4

–

2016 അെ��ിൽ 2015 അെ��ിൽ
2017
2016

മി��ഡ്

U7

3v3

2017 അെ��ിൽ
2018

മി��ഡ്

U6

മ�ര സമയം

കളി�ു� േഫാർമാ�്

�പായ മാനദ�ം (ജനനം)

ലിംഗത� മുന്ഗണന

�പായ �ഗൂ�ുകൾ
മി��ഡ്

U10

5x2m

1.82x1.22m

7v7 ന് മാ�തം

3

2

4

6 മിനി�്

2x18 മിനി�്

-

7 v 7 (GK)

6v6

5v5

4v4

–

5x2m

1.82x1.22m

7v7 ന് മാ�തം

3

2

4

6 മിനി�്

2x18 മിനി�്

-

7 v 7 (GK)

6v6

5 v 5 (GK)

4v4

–

2014 അെ��ിൽ 2013 അെ��ിൽ
2015
2014

മി��ഡ്

U9

മാ�് േഫാർമാ�് | ഫുട്േബാൾ

6x2m

–

അെത

3

2

4 അെ��ിൽ 5

8 മിനി�്

2x24 മിനി�്

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–

–

2012 അെ��ിൽ
2013

മി��ഡ്

U11

6x2m

–

അെത

3

2

4 അെ��ിൽ 5

8 മിനി�്

2x24 മിനി�്

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–

–

2011 അെ��ിൽ
2012

മി��ഡ്

U12

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ഇ�

3

2

3 അെ��ിൽ 4

4 മിനി�്

–

1.82x1.22m

ഇ�

3

2

3 അെ��ിൽ 4

4 മിനി�്

2x12 മിനി�്

–

–

4v4

മി��ഡ്

U10

3x2m

1.82x1.22m

5v5 ന് മാ�തം

3

2

3 അെ��ിൽ 4

5 മിനി�്

2x15 മിനി�്

5 v 5 (GK)

–

4v4

3x2m

1.82x1.22m

5v5 ന് മാ�തം

3

2

3 അെ��ിൽ 4

5 മിനി�്

2x15 മിനി�്

5 v 5 (GK)

–

4v4

2014 അെ��ിൽ 2013 അെ��ിൽ
2015
2014

മി��ഡ്

U9

3x2m

–

അെത

3

2

3 അെ��ിൽ 4

7 മിനി�്

2x20 മിനി�്

5 v 5 (GK)

–

–

2012 അെ��ിൽ
2013

മി��ഡ്

U11

മി��ഡ്

U12

–

3x2m

–

അെത

3

2

3 അെ��ിൽ 4

7 മിനി�്

2x20 മിനി�്

5 v 5 (GK)

–

2011 അെ��ിൽ
2012

• കുറ� ബൗൺസ് ഫുട്സൽ പ�ിലാണ് ഫുട്സൽ കളി�ു�ത്. ൈസസ് 3 ആണ് കു�ികൾ�് േവ�ി
ശുപാർശ െച�ു�ത്, എ�ാൽ ൈസസ് 4 ഫുട്സൽ േബാൾ ഉപേയാഗി�് കളി�ാനും കഴിയും.

• േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ്സിൽ പര�തും മിനുസമാർ�തും ഉര�ിലുകളി�ാ�തുമായ �പതല�ളിൽ
അക�ും പുറ�ും കൂടാെത കൃ�തിമ ടർഫിലും ഫുട്സൽ കളി�ാം.

(േഗാൾകീ�റിെനാ�ം)

േഗാൾ േപാ�ുകളുെട പരമാവധി അളവ്

(േഗാൾകീ�ർ ഇ�ാെത)

േഗാൾ േപാ�ുകളുെട പരമാവധി അളവ്

ഇ�

3

ആഴ്ചയിെല പരമാവധി മ�ര ദിന�ൾ

േഗാൾകീ�ർ

2

3 അെ��ിൽ 4

പരമാവധി �പതിദിന മ�ര�ൾ

ഫുട്േബാളിന്െറ വലി�ം

2 മിനി�്

ഇടേവള സമയം

2x12 മിനി�്

–

–

4v4

3v3

4x6 മിനി�്

മി��ഡ്

U8

2016 അെ��ിൽ 2015 അെ��ിൽ
2017
2016

മി��ഡ്

U7

3v3
–

2017 അെ��ിൽ
2018

മി��ഡ്

U6

മ�ര സമയം

കളി�ു� േഫാർമാ�്

�പായ മാനദ�ം (ജനനം)

ലിംഗത� മുന്ഗണന

�പായ �ഗൂ�ുകൾ

�
മാ�് േഫാർമാ�് | ഫു�ൽ

(േഗാൾകീ�റിെനാ�ം)

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ഇ�

3

2

3 അെ��ിൽ 4

1 മിനി�്

–

1.82x1.22m

ഇ�

3

2

3 അെ��ിൽ 4

1 മിനി�്

3x4 മിനി�്

–

–

4v4

മി��ഡ്
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4x2m

1.82x1.22m

5v5 ന് മാ�തം

3

2

4

2 മിനി�്

3x5 മിനി�്

5 v 5 (GK)

–

4v4

4x2m

1.82x1.22m

5v5 ന് മാ�തം

3

2

4

2 മിനി�്

3x5 മിനി�്

5 v 5 (GK)

–

4v4

2014 അെ��ിൽ 2013 അെ��ിൽ
2015
2014

മി��ഡ്

U9
മി��ഡ്

2 മിനി�്

3x6 മിനി�്

5 v 5 (GK)

–

–

ഒരു സാധാരണ ഫുട്േബാളിന് ആവശ�മായതിൽ നി�ും വായു മർ�ം 0.2 atm കുറ�ുെകാ�് വായു നിറ� ഒരു സാധാരണ ഫുട്േബാൾ

െവ��ിനു�ിൽ കയറു�ത് തടയാൻ ലീഗ് ഓ�േറ�ർ �പേത�കമായി ഒരു വ��ിെയ നിേയാഗിേ��തും വളെര �പധാനമാണ്.

സാധാരണയായി ബീ�് േസാ�ർ കളി�ു�ത് ഒരു ജലാശയ�ിന് സമീപമാണ്, അതിനാൽ മുതിർ�വരുെട േമൽേനാ�മി�ാെത കു�ികൾ

4x2m

–

അെത

3

2

4 അെ��ിൽ 5

അെ��ിൽ ഒരു വ��ിെയ മുറിേവൽ�ി�ു� മേ�െത�ിലും വ��ു�ളും ഇവയിൽ ഉ�ാകരുത് എ�തും വളെര �പധാനമാണ്.

ഉപേയാഗി�് ബീ�് േസാ�ർ കളി�ാം.

U11

2012 അെ��ിൽ
2013

• മണലിൽ ന�മായ പാദ�ളിലാണ് ബീ�് േസാ�ർ കളി�ു�ത്, അതിനാൽ മണൽ പരുപരു�തായിരി�രുത്, ക�ുകൾ, െഷ�ുകൾ

േഗാൾ േപാ�ുകളുെട പരമാവധി അളവ്

(േഗാൾകീ�ർ ഇ�ാെത)

േഗാൾ േപാ�ുകളുെട പരമാവധി അളവ്

ഇ�

3

ആഴ്ചയിെല പരമാവധി മ�ര ദിന�ൾ

േഗാൾകീ�ർ

2

3 അെ��ിൽ 4

പരമാവധി �പതിദിന മ�ര�ൾ

ഫുട്േബാളിന്െറ വലി�ം

1 മിനി�്

ഇടേവള സമയം

3x4 മിനി�്

–

–

4v4

3v3

3x3 മിനി�്

മി��ഡ്

U8

2016 അെ��ിൽ 2015 അെ��ിൽ
2017
2016

മി��ഡ്

U7

3v3
–

2017 അെ��ിൽ
2018

മി��ഡ്

U6

മ�ര സമയം

കളി�ു� േഫാർമാ�്

�പായ മാനദ�ം (ജനനം)

ലിംഗത� മുന്ഗണന

�പായ �ഗൂ�ുകൾ

മാ�് േഫാർമാ�് | ബീ�് േസാ�ർ

–

4x2m

–

അെത

3

2

4 അെ��ിൽ 5

2 മിനി�്

3x6 മിനി�്

5 v 5 (GK)

–

2011 അെ��ിൽ
2012

മി��ഡ്

U12

േപായിന്റ് സി�ം
േഗാൾഡൻ

േബബി

ലീ��്

േപായിന്റ്

സി�ം

യഥാ�കമം

േതാൽവി, സമനില, വിജയം എ�ിവയ്�ു� പര�രാഗത 0,1,3
േപായിന്റുകളിൽ

നി�്

േതാൽവി,

സമനില,

വിജയം

എ�ിവയ്�് യഥാ�കമം 1,2,3 േപായിന്റുകളായി മാറു�താണ്.
േഗാൾഡൻ

േബബി

കളി�ാരുെടയും

ലീഗിെല

പ�ാളി�െ�

എ�ാ

ടീമുകളുെടയും

അഭിന�ി�ു�തിനാണ്

ഈ മാ�ം വരു�ിയിരി�ു�ത്, അതിനാൽ ഒരു ടീം ഒരു
െഗയിം േതാ�ാലും, പെ�ടു�ു�ു എ�തിനായി

അവർ�് 1

േപായിന്റ് ലഭി�ും.
റഫറി അെ��ിൽ ലീഗ് ഓ�േറ�ർ െഗയിമുകൾ അപ്േഡ�്
െച�� ുകഴി�ാൽ േപായിന്റുകൾ േഗാൾഡൻ േബബി ലീ��്
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷനിൽ സ�യേമവ �പതിഫലി�ും.

മ�ര ദിന�ളിെല പി�്
ഓർഗൈനേസഷൻ
ഉദാഹരണ�ൾ:

ഒരു ബാസ്��്േബാൾ
�
േകാർ�ിെല ഫു�ൽ
േഗാൾഡൻ േബബി ലീ��ിനായി , മാർ�ി�ിൽ കൂടുതൽ വലിയ മാ��െളാ�ും
കൂടാെത

ഫുട്സൽ

�രി�ാവു�താണ്.

െപനാൽ�ി സ്േപാ�്

െസന്റർ സർ�ിൾ

സബ്�ിറ്റ�ൂഷൻ ൈലൻ

െപനാൽ�ി ഏരിയ

കളി�ാൻ

ഒരു

ബാസ്��്േബാൾ

േകാർ�്

പരിഷ്

ബീ�് േസാ�ർ
കളി�ലം

പി�് സംബ�മായ
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

ഉപരിതല�ളുെടയും പ�ുകളുെടയും തര�ൾ:

�പകൃതിദ�മായ പു�്

കൃ�തിമമായ തറ

തടിെകാ�ു� തറ

കൃ�തിമമായ പി�്

േകാൺ�കീ�് തറ

മണൽ നിറ� �പതലം

• േവദി സുര�ിതവും മിക� പരിപാലനം ലഭി�ു�തുമായിരി�ണം
• കളി�ു� �പതലം നിര�ായിരി�ണം
• ഫുട്സാലിന് ഒഴിെക, കു�ികൾ�് പരിേ�ൽ�ാതിരി�ാൻ േഗാൾ േപാ�ുകൾ നീ�ാൻ
കഴിയാ�വിധം ശരിയായ രീതിയിൽ സുര�ിതമാ�ി വയ്�ണം
• കളി�ാർ�ും കാണികൾ�ും ആവശ��ിന് കുടിെവ�ം ഉ�ായിരി�ണം
• എ�ാ ലിംഗ�ാർ�ും �പേത�കമായി േടായ്ല�ുകൾ ഉ�ായിരി�ണം
• കളി�ള�ിൽ വ��മായ മാർ�ി�ുകൾ ആവശ�മാണ്
• ലീഗുമായി ബ�െ�� �ബാന്ഡിംഗും �പേമാഷനും കു�ികൾ�് ആകർഷകമായിരി�ും.AIFF, േഗാൾഡൻ േബബി ലീ��് �ബാന്ഡിംഗ് എ�ിവ ഉപേയാഗി�ാനും ശുപാർശ െച�ു�ു.
• ൈവകുേ�ര�ളിെല/രാ�തികളിെല മ�ര�ൾ�്, മതിയായ െവളി�ം ഉ�ായിരി�ണം
• ശുപാർശ: റഫറി�് ശരിയായ യൂണിേഫാം കി�്, വിസിൽ എ�ിവ ഉ�ായിരി�ണം
• കാണികൾ�ായു� ഏരിയകൾ േകാൺ, കയറുകൾ അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും ഉപേയാഗി�്
തട�െ�ടു�ണം. കു�ികൾ�ും ടീം മാേനജർമാർ�ുമായി സംവരണം െച�� ിരി�ു�
�ല�് കാണികെള (അെ��ിൽ ര�ിതാ�െള) അനുവദി�രുത്.

െമഡി�ൽ ്രകമീകരണ�ൾ
• ഒരു എമർജന്സി ഫ�് എ�� ് കി�് േവദിയിൽ സൂ�ി�ണം. േവദിയിൽ
സ�ിഹിതരാകു� ഒരു വ��ിെയ�ിലും �പഥമശു�ശൂഷയിലും

അടി�ാന പരമായി ജീവൻ ര� നൽകു�തിലും പരിശീലനം
േനടിയിരി�ണം.
• േവദിയിൽ ഒരു ഫിസിേയാ/േഡാ��ർ ഉ�ായിരി�ണം എ�്
നിർേ�ശി�ു�ു

• എമർജൻസി െടലിേഫാൺ ന�റുകൾ, ആംബുലൻസിന്െറ വിലാസവും
ദിശയും, േഡാ��ർ ഓൺ േകാൾ, അടു�ു� ആശുപ�തിയിേല�ു�
�പേവശനം എ�ിവ ത�ാറാെണ�് ഉറ�ാ�ുക. ലീഗ് ആരംഭി�ു�തിന്
മു�് ടീം മാേനജർമാർ�് ഈ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ണം. ഈ
ന�റുകളും േവദിയിൽ �പദർശി�ി�ണം.
• പാനീയ�ൾ�ായി ഇടേവളകൾ സംഘടി�ി�ുക (െചറിയ അളവിൽ
പലേ�ാഴായി െവ�ം കുടി�ാൻ േ�പാ�ാഹി�ി�ുക). െവ��ിന്െറ
അനുേയാജ�മായ അളവ്: 15-20 മിനി�ിനു�ിൽ 200 മി�ി. കളി�ാർ�ും
സ���പവർ�കർ�ും െവ�ം ലഭ�മാ�ണം.
• കളി�ാർ മ�ര�ിന് മു�് വാം അ�് െച�ണം
• എ�ാവരുെടയും സുര�യ്�ായി ലീഗ് ഓ�േറ�ർമാർ ചൂട്, ഇടി/മി�ൽ
തുട�ിയ നിലവിലു� കാലാവ�ാ സാഹചര��ൾ പരിഗണി�ണം.

ഫുട്േബാളിന്െറ
വിജയകരമായ ഒരു
ദിവസ�ിനായി അ�്
അടി�ാന�ൾ

സുര�ിതരാണ് എ� ചി�
ശാരീരികവും ൈവകാരികവുമായ ഉപ�ദവ�ളിൽ നി�് കു�ികെള
സംര�ി�ുക. സുര�ിതത�മി�ാെത ഒരു കു�ി�് ഏെതാരു �പവർ�ന�ളും
ആസ�ദി�ാനും സേ�ാഷി�ാനും ബു�ിമു�് അനുഭവെ�ടു�ു.

സ�ീകാര�രാണ് എ� ചി�
കു�ിയുെട �പായം, ലിംഗേഭദം, കഴിവ്/ൈവകല�ം, വലി�ം, സം��ാരം അെ��ിൽ ഭാഷ
എ�ിവ പരിഗണി�ാെത സ�ാഗതം െച�ുക. ഒരു തര�ിലു� വിേവചനവും ഇ�ാ�
ഒരു പരിത�ിതിയാണ് ഫുട്േബാളിന് ആവശ�ം .

ഒരു "ന� കളി�ാരനാണ്"
എ� ചി�
ഓേരാ കു�ി�ും തനി�് കഴിവ് ഉ�് എ�് േതാ�ണം. ഇ�ാരണ�ാൽ, കു�ികെള
എേ�ാഴും േ�പാ�ാഹി�ി�ണം, ഇ�ാ� കഴിവുകേള�ാൾ ഉ� നള ഗുണ�ൾ�്
ഊ�ൽ നൽകണം.

സൗഹൃദ�ിന്െറ ്രപാധാന�ം
സ��ം ടീമിെളയും മ�് ടീമുകളിെലയും കളി�ാർ�ിടയിൽ സൗഹൃദം
വളർ�ിെയടു�ു�തിനു� അ�രീ�ം വികസി�ി�ുകയും സൃ�ി�ുകയും
െച�ു�ു. മുതിർ�വർ�് ഇതിനു മാതൃക കാണി�ാം.

തനി�് ്രപാധാന�മു�്
എ� ചി�

കു�ികളിെല �കിയാ�കതായും ആവിഷ്കാരപരതായും േ�പാ�ാഹി�ി�ണം

കു�ികളുെട
സംര�ണം
േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ്സിൽ

പെ�ടു�ു� എ�ാ കു�ികൾ�ും

രസകരവും സുര�ിതവുമായ അ�രീ�ം ഒരു�ു�തിന് ഓൾ
ഇ��

ഫുട്േബാൾ

കു�ികളുെടയും

െഫഡേറഷൻ
സുര�യും

�പതി�ാബ�മാണ്.
േ�മവും

ഇവിെട

എ�ാ
വളെര

�പധാനമാണ്. ഫുട്േബാൾ കളി�ുേ�ാൾ, കു�ികെള അപകട�ിൽ
നി�് സംര�ി�ുകയും അവർ�് ന� അനുഭവം നൽകുകയും
െചേ��ത് മുതിർ�വരുെട കൂ�ായ ഉ�രവാദി�മാണ്.കു�ികൾ
ഉൾെ�െട എ�ാവരുെടയും ജീവിത�ിൽ ഫുട്േബാളിന് ശ�വും
ന�തുമായ സ�ാധീനം െചലു�ാനാകും, ഇത് സാധ�മാ�ു�തിന്
ശരിയായ അ�രീ�വും സം��ാരവും ന�ൾ നൽേക�തു�്.
കു�ികളുെട

സംര�ണ�ിന്െറ

ഉ�രവാദി�ം

എ�ാ

മുതിർ�വർ�ും ബാധകമാണ്:

• മാതാപിതാ�ളും ര�ിതാ�ളും
• ടീമിന്െറ പരിശീലകർ, ടീം മാേനജർമാർ, �ാഫ് അംഗ�ൾ
• ലീ��് ഓ�േറ�ർമാർ, �ാഫ് അംഗ�ൾ
• മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ
• സ്േപാൺസർമാരും പ�ാളികളും
• സ���പവർ�കർ
• ആരാധകർ
എ�ാ കു�ികളും അപകട�ിൽ നി�് സുര�ിതരാെണ�്
ഉറ�ാ�ാൻ സ�ീകരി�ു�നടപടികളാണ് സംര�ണം
എ�ത് െകാ�് സൂചി�ി�ു�ത് .കു�ികളിെല
അപകടസാധ�ത കുറയ്�ു�തിനും ഉപ�ദവ�ൾ
തടയു�തിനും സാധ�മായെത�ാം മുന്കൂ�ി െച�ുക എ�ാണ്
ഇതിനർ�ം.
കു�ികളുെട സംര�ണെ� കുറി�് കൂടുതലറിയാൻ,
https://safeguardinginsport.fifa.com/ എ�തിെല
ഫിഫാഗാർഡിയന്സ് േസ��ാർഡിംഗ് എസന്ഷ�ൽ േകാഴ്സ്
പൂർ�ിയാ�ാൻ ഞ�ൾ ശുപാർശ െച�ു�ു.

െപരുമാ����ൾ
ലീഗ് ഓ�േറ�ർമാർ അറിയി�ു� കു�ികൾ�ും മുതിർ�വർ�ും ബാധകമായ
െപരുമാ�വും മേനാഭാവവും സംബ�ി� മാർ�നിർേ�ശ�ലാണ് െപരുമാ� ച��ൾ.
റഫറൻസിനായി ഞ�ൾ കുറ�് െപരുമാ����ൾ ഇവിെട �പ��ാവി�ിരി�ു�ു,
പേ� ഇവ സമ�ഗേമാ അ�ിമമാ�ിയേതാ അ�. നി�ളുെട ക��ൂണി�ി�്
ഇതാേണാ ഫല�പദമാകു�ത് എ�തിന് അനുസരി�് ഇ�രം ച��ൾ കൂടുതൽ
ലളിതമാ�ാേനാ മേ�െത�ിലും കൂ�ിേചർ�ാേനാ മടിേ��തി�. ലീഗിനു മുൻപ്
ബാധകമായ െപ�ുമാ����ൾ നിർവചി�ാനും ചർ� െച�ു�തിനും
സ�തി�ു�തിനുമായി കു�ികൾ�ും ര�ിതാ�ൾ�ും പരിശീലകർ�ും
റഫറിമാർ�ും പെ�ടു�ാൻ സാധി�ു� ഓറിയന്േറഷൻ മീ�ിംഗുകൾ
ഓ�േറ�ർമാർ�് നട�ാവു�താണ്.

കു�ികളുെട െപരുമാ����ൾ
ഞാൻ തീർ�യായും:
• സേ�ാഷ�ിനും ആസ�ാദന�ിനമായി കളി�ു�തായിരി�ും
• ടീമിൽ ന� രീതിയിൽ സഹകരി�ും

• എതിരാളികെള ബഹുമാനി�ുകയും െഗയിമിന് മു�ും േശഷവും അവെര അഭിവാദ�ം
െച�ുകയും െച�ു�താണ്

• കളിയുെട നിയമ�ൾ മന�ിലാ�ുകയും അവ ബഹുമാനി�ുകയും െച�ു�താണ്
• റഫറിയുെടയും പരിശീലകരുെടയും തീരുമാന�ൾ അംഗീകരി�ു�താണ്
• ന�ായമായ രീതിയിൽ കളി�ു�താണ്

• ജയി�ുേ�ാൾ വിനയവും േതാൽ�ുേ�ാൾ ദയയും കാണി�ു�താണ്

• െഗയിമിൽ പെ�ടു�ാനായി എന്െറ പരിശീലകർ, മാതാപിതാ�ൾ അെ��ിൽ
ര�ിതാ�ൾ എ�ിവേരാെടാ�ം മാ�തം യാ�ത െച�ു�താണ്

• മെ�ാരു കു�ിയ്�് അെ��ിൽ സ�യം അസുഖമുേ�ാ അെ��ിൽ പരിേ��ി�ുേ�ാ
എ�് എന്െറ പരിശീലകെരേയാ മാതാപിതാ�െളേയാ ര�ിതാ�െളേയാ
അറിയി�ു�താണ്
• മെ�ാരു കു�ിേയാ ഞാേനാ എെ��ിലും കാര��ളിൽ സ�ു�നെ��ിേലാ

സുര�ിതത�ം േതാ�ു�ിെ��ിേലാ പരിശീലകരുമാേയാ മാതാപിതാ�ളുമാേയാ
ര�ിതാ�ളുമാേയാ സംസാരി�ുക

ര�ിതാ�ൾ�ായു� െപരുമാ� ച��ൾ
േകാ�ുകൾ | മാതാപിതാ�ൾ | സ���പവർ�കർ | എ�ാ മുതിർ�വരും ഉൾെ��ിരി�ു�ു

ഞാൻ തീർ�യായും:
• സ��ം ആസ�ാദന�ിനായി കളി�ാൻ കു�ികെള േ�പാ�ാഹി�ി�ു�താണ്.
• ഫല�െളയ� , പരി�ശമെ�യും പ�ാളി�െ�യും അഭിന�ി�ു�താണ്,
• സാേ�തിക പിഴവിന്െറ േപരിേലാ മ�ര�ിൽ േതാ�തിന്െറ േപരിേലാ കു�ിെയ ഒരി�ലും
ശാസി�ു�ത�
• കളിയുെട നിയമ�ൾ എേ�ാഴും മാനി�ാൻ കു�ികെള േ�പാ�ാഹി�ി�ുക.
• കളിയുെട ഫലം പരിഗണി�ാെത ഇരു ടീമുകെളയും േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും
അഭിന�ി�ുകയും െച�ു�താണ്.
• പരിശീലകരുെടയും റഫറിമാരുെടയും തീരുമാന�െള മാനി�ുകയും അവ പാലി�ാൻ
കു�ികെള േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും െച�ു�താണ് .
• േ�പരി�ി�ു�തിേനാ നിർബ�ി�ു�തിേനാ പകരം കു�ികെള േ�പാ�ാഹി�ി�ു�താണ്.
• ബ�െ�� കു�ികളുെട ഏെത�ിലും അസുഖേമാ പരിേ�ാ മന�ിലാ�ു�താണ്
• ഫുട്േബാൾ കളി�ുേ�ാഴു� എ�ാ ഉപ�ദവ�ളും ഇ�ാതാ�ാൻ സഹായി�ുകയും
കു�ികൾ�് സുര�ിതവും േപാസി�ീവുമായ അ�രീ�ം �പദാനം െച�ാൻ
സഹായി�ുകയും െച�ു�താണ്.
• സ���പവർ�കർ, പരിശീലകർ, സംഘാടകർ, ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവെര അവരുെട
േജാലിയിൽ പി�ുണയ്�ുകയും േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും സഹായി�ുകയും െച�ു�താണ്,
അവെര ഒരി�ലും വിമർശി�ുകേയാ നിരു�ാഹെ�ടു�ുകേയാ െച�രുത്.
• കു�ികൾ�് ഒരു മാതൃയായിരി�ുകയും അവെര ഉദാഹരണ�ളിലൂെട ശരിയായ
മാർ��ളിൽ എ�ി�ുകയും െച�ു�താണ്.

റഫറിയുെട െപരുമാ� ച��ൾ
ഞാൻ തീർ�യായും:
• കു�ികൾ�ായി ഒരു മ�ര�ിന്െറ റഫറി െച�ു�ത് മുതിർ�വർ�ു�
മ�ര�ിൽ നി�് തിക�ും വ�ത���മാെണ� കാര�ം �ശ�ി�ു�താണ്.
• മ�ര�ിന് മു�ും േശഷവും പര��രം അഭിവാദ�ം െച�ാൻ കു�ികേളാടും
പരിശീലകേരാടും ആവശ�െ�ടു�താണ്.
• എ�ാ സാഹചര��ളിലും ന�ായമായ രീതിയിൽ തെ�യാണ് കളി�ു�െത�ു
ഉറ�ാ�ു�താണ്.
• കാളി നിയമ�ളിെല ലംഘന�ൾ സൂചി�ി�ുേ�ാൾ �ിരതയും വ��ുനി�� യും
മര�ാദയും പുലർ�ു�താണ്.
• കു�ികേളാട് ലംഘന�െള കുറി�് വിശദീകരി�ുകയും വ��മാ�ുകയും
െച�ു�താണ്.
• അമിതമായി ഇടെപടാെത കു�ികെള കളി�ാൻ അനുവദി�ു�താണ്.
• െത�ുകൾ�് പകരം കളിയുെട ആേവശ�ിന് ഊ�ൽ നൽകുക
• കു�ികളിൽ നിേ�ാ മുതിർ�വരിൽ നിേ�ാ ഉചിതമ�ാ� സംഭാഷണ�ൾ
സഹി�ു�ത�
• പരി�ുകളിൽ നിേ�ാ ഉപ�ദവ�ളിൽ നിേ�ാ കു�ികെള സംര�ി�ു�താണ്.
• േപാസി�ീവും സേ�ാഷ�പദവുമായ ഒരു രീതി നിലനിർ�ു�താണ് .

ജി�ാ ചാ��ൻഷി�്
• അേ�ാ അതിലധികേമാ േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ്സ് നട�ു� ഓേരാ
ജി�യ്�ും ജി�ാ ചാ��ന്ഷി�് േ� ഓഫ് റൗ�ിന് അർഹതയു�്.
• ഓേരാ േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ്സിെലയും കളി�ാെര ലീഗ് ഓ�േറ�ർ
തിരെ�ടു�ുകയും അവർ അതത് േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗ് ടീമിെന
�പതിനിധീകരി�ുകയും െച�ും.

• ചാ��ന്ഷി�് U8, U10, U12 വയ�് എ�ീ വിഭാഗ�ളിലായി നട�ു�ു.
• അ�ാദമികളുെടയും ��ുകളുെടയും യൂ�് ലീഗ്സിേല�് കളി�ാെര
റി�കൂ�് െച�ാനു� അവസരവും ഇത് നൽകു�ു.

• �പായമനുസരി�ു� ഓേരാ വിഭാഗ�ിലും വിജയി�ു�വെര ജി�ാ
ചാ���ാരായി �പഖ�ാപി�ും!

ലീഗ് ഓ�േറ�ർ
റാ�ിംഗ്
1 �ാർ, 2 �ാർ, 3 �ാർ േഗാൾഡൻ േബബി ലീഗുകൾ എ�ി�െന ഓേരാ

വിഭാഗ�ിലും ഇനി�റയു� പാരാമീ�റുകളിെല �പകടനം അനുസരി�് ലീഗ്
ഓ�േറ�ർമാെര റാ�് െച�ുകയും അംഗീകരി�ുകയും െച�ും. അനുബ�ം എ
സംബ�ി�ു� കൂടുതൽ വിവര�ൾ:
• എ�ാ �പായമനുസരി�ു� എ�ാ വിഭാഗ�ളിലും കളി� ആെക
മ�ര�ളുെട എ�ം

• യുവ കളി�ാരുെട പ�ാളി� അനുപാതം
• െപൺകു�ികളുെട പ�ാളി�ം.

• രജി�ർ െച�� ഇ സർ�ിഫി��് േകാ�ുകളുെട എ�ം
• ഒരു AIFF �പതിനിധിയുെട േവദി വിലയിരു�ൽ
• േസാഷ�ൽ മീഡിയയുെട ഉപേയാഗം

കളിയുെട
മാനദ��ൾ

ഫുട്േബാൾ

� ി� ഫുട്േബാൾ നിയമ�ൾ: 3v3
കളിയുെട പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

വീതി: 10-12 മീ�ർ

നിയമം 2: േബാൾ

േബാളിന്െറ വലി�ം 3 അെ��ിൽ 4 ആകാം.

നിയമം 3: കളി�ാർ

4-5 കളി�ാർ (3 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ +1-2 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)

നീളം: 15-20 മീ�ർ

സബ്�ിട�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�തും എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും
സംഭവി�ാവു�തുമാണ്.
നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്.
ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം.
ഇതിനു പകരം ആവശ�െമ�ിൽ , കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ
ടീമിനു വ�ത��� നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്.

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ
നിേയാഗി�ാം. സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക ,
നിർ�ുക, റീ�ാർ�് െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ
നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു� കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ്
ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ ഉൾെ�ടു�ത്.

നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

ആവശ�മി�

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

മ�ര സമയം: 6 മിനി�് വീതമു� 4 ക�ാർ�റുകൾ
ഇടേവള സമയം: 2 മിനി�്

നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 2 യാർഡ്
അകെലയായിരി�ണം.

നിയമം 9: േബാൾ-കളിയിലും പുറ�ും

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം.
ഇൻ: പി�ിനു�ിൽ േബാൾ കി�് െച�ാം.

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ െപരുമാ�വും

IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. എ�ിരു�ാലും, പലതവണ കളി
നിർ�ാതിരി�ാൻ നാം �ശ�ി�ണം. കു�ികെള കഴിയു��ത കളി�ാൻ
അനുവദി�ുക.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

എ�ാ �ഫീ കി�ുകളും ഡയറ��് ആയിരി�ും. എതിരാളികൾ കുറ�ത് 2
യാർഡ് അകെലയായിരി�ണം.

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഗുരുതരമായ ഫൗൾ സംഭവി�തായി
റഫറി/െഗയിം ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ െപനാൽ�ി കി�്
ലഭി�ും.

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ

കളി റീ�ാർ�് െച�ാൻ പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ കി�് െച�ുക.
എ�ാ കി�്-ഇ�ുകളും ഇൻ ഡയറ��് ആണ്, അതായത് ഒരു കി�്-ഇ�ിൽ നി�്
േഗാളുകൾ സ്േകാർ െച�ാൻ കഴിയി�.

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫൻഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.
േഗാൾ ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം. ചില
സ�ർഭ�ളിൽ, േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫൻഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� ഫുട്േബാൾ നിയമ�ൾ: 4v4
കളിയുെട പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

വീതി: 12-15 മീ�ർ
നീളം: 20-25 മീ�ർ

നിയമം 2: േബാൾ

േബാളിന്െറ വലി�ം 3 അെ��ിൽ 4 ആകാം.

നിയമം 3: കളി�ാർ

6-7 കളി�ാർ (4 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + 1-2 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)
സബ്�ിട�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�തും എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും
സംഭവി�ാവു�തുമാണ്.

നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്.
ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം.
ഇതിനു പകരം ആവശ�െമ�ിൽ , കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീമിനു
വ�ത��� നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്.

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ നിേയാഗി�ാം.
സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക , നിർ�ുക, റീ�ാർ�്
െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു�
കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ് ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ
ഉൾെ�ടു�ത്.

നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

ആവശ�മി�

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

മ�ര സമയം: 12 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ

നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 2 യാർഡ്

ഇടേവള സമയം: 2 മിനി�്

അകെലയായിരി�ണം.
നിയമം 9: േബാൾ-കളിയിലും പുറ�ും

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം.
ഇൻ: പി�ിനു�ിൽ േബാൾ കി�് െച�ാം.

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ െപരുമാ�വും

IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. എ�ിരു�ാലും, പലതവണ കളി
നിർ�ാതിരി�ാൻ നാം �ശ�ി�ണം. കു�ികെള കഴിയു��ത കളി�ാൻ
അനുവദി�ുക.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

എ�ാ �ഫീ കി�ുകളും ഡയറ��് ആയിരി�ും. എതിരാളികൾ കുറ�ത് 2 യാർഡ്
അകെലയായിരി�ണം.

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഗുരുതരമായ ഫൗൾ സംഭവി�തായി റഫറി/െഗയിം

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ

കളി റീ�ാർ�് െച�ാൻ പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ കി�് െച�ുക.

ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ െപനാൽ�ി കി�് ലഭി�ും.

എ�ാ കി�്-ഇ�ുകളും ഇൻ ഡയറ��് ആണ്, അതായത് ഒരു കി�്-ഇ�ിൽ നി�്
േഗാളുകൾ സ്േകാർ െച�ാൻ കഴിയി�.

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫൻഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.
േഗാൾ ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം. ചില
സ�ർഭ�ളിൽ, േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫൻഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� ഫുട്േബാൾ നിയമ�ൾ: 5v5
കളിയുെട പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

വീതി: 20-25 മീ�ർ

നിയമം 2: േബാൾ

അ�ർ 7 & 8 :േബാൾ വലു�ം 3 അെ��ിൽ 4 ആകാം.

നീളം: 30-35 മീ�ർ

അ�ർ 9 & 10 േബാൾ വലു�ം 4 ആയിരി�ണം.
നിയമം 3: കളി�ാർ

7-8 കളി�ാർ (5 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ+ 2-3 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)

സബ്�ിറ്റ�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�താണ്, ഏത് സമയ�് നിർ�ുേ�ാഴും
അത് സംഭവി�ാം.

നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്.
ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം.

ഇതിനു പകരം ആവശ�െമ�ിൽ , കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ
ടീമിനു വ�ത��� നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്.
നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ നിേയാഗി�ാം.
സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക , നിർ�ുക, റീ�ാർ�്
െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ നി�ുമു� 'ഏ�വും
മൂല�മു� കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ് ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�്
ഉ�രവാദി��ളിൽ ഉൾെ�ടു�ത്.

നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

ആവശ�മി�

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

അ�ർ 7 & 8:
മ�ര സമയം: 12 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ
ഇടേവള സമയം: 4 മിനി�്
അ�ർ 9& 10 :
മ�ര സമയം: 18 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ
ഇടേവള സമയം: 6 മിനി�്

നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 4 യാർഡ്

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം.

അകെലയായിരി�ണം.

ഇൻ: പി�ിനു�ിൽ േബാൾ കി�് െച�ാം.
നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ െപരുമാ�വും

അ�ർ7 & 8 IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. എ�ിരു�ാലും,

പലതവണ കളി നിർ�ാതിരി�ാൻ നാം �ശ�ി�ണം. കു�ികെള കഴിയു��ത
കളി�ാൻ അനുവദി�ുക. അ�ർ 9 & 10 IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ

ബാധകമാണ്. മ�യും ചുവ�ും കാർഡുകൾ അവതരി�ി�ു�ു. മ� കാർഡ്

താ�ീത് നല്കു�തിനാണ്. ര�് മ� കാർേഡാ ഒരു ചുവ�് കാർേഡാ ലഭി�ാൽ

കളി�ാരൻ 2 മിനി�് കളിയിൽ നി�് പുറ�ാകും.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

എ�ാ �ഫീ കി�ുകളും ഡയറ��് ആയിരി�ും.

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഗുരുതരമായ ഫൗൾ സംഭവി�തായി
റഫറി/െഗയിം ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ െപനാൽ�ി കി�്
ലഭി�ും.

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ

കളി റീ�ാർ�് െച�ാൻ പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ കി�് െച�ുക.
എ�ാ കി�്-ഇ�ുകളും ഇൻ ഡയറ��് ആണ്, അതായത് ഒരു കി�്-ഇ�ിൽ നി�്
േഗാളുകൾ സ്േകാർ െച�ാൻ കഴിയി�.

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.
േഗാൾ ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം. ചില
സ�ർഭ�ളിൽ, േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� ഫുട്േബാൾ നിയമ�ൾ: 6v6
കളിയുെട പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

വീതി: 25-30 മീ�ർ

നിയമം 2: േബാൾ

േബാളിന്െറ വലി�ം 4 ആയിരി�ണം.

നിയമം 3: കളി�ാർ

9-10 കളി�ാർ (6 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ 3-4 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ

നീളം: 35-40 മീ�ർ

സബ്�ിറ്റ�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�താണ്, എേ�ാൾ നിർ�ുേ�ാഴും അത്

സംഭവി�ാം.
നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്.
ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം.

ഇതിനു പകരം ആവശ�െമ�ിൽ, കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ
ടീമിനു വ�ത��� നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്.
നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ
നിേയാഗി�ാം. സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക ,

നിർ�ുക, റീ�ാർ�് െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ
നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു� കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ്
ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ ഉൾെ�ടു�ത്.

നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

ആവശ�മി�

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

മ�ര സമയം: 18 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ

നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 5 യാർഡ്

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം.

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ

IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. എ�ിരു�ാലും, പലതവണ

െപരുമാ�വും

ഇടേവള സമയം: 6 മിനി�്

അകെലയായിരി�ണം.

ഇൻ: പി�ിനു�ിൽ േബാൾ കി�് െച�ാം.

കളി നിർ�ാതിരി�ാൻ നാം �ശ�ി�ണം. കു�ികെള കഴിയു��ത
കളി�ാൻ അനുവദി�ുക. മ�യും ചുവ�ും കാർഡുകൾ

അവതരി�ി�ു�ു. മ� കാർഡ് താ�ീത് നല്കു�തിനാണ്. ര�് മ�
കാർേഡാ ഒരു ചുവ�് കാർേഡാ ലഭി�ാൽ കളി�ാരൻ 2 മിനി�് കളിയിൽ

നി�് പുറ�ാകും.
നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ
നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

എ�ാ �ഫീ കി�ുകളും ഡയറ��് ആയിരി�ും.
െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഗുരുതരമായ ഫൗൾ സംഭവി�തായി
റഫറി/െഗയിം ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ െപനാൽ�ി കി�്
ലഭി�ും.

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ

കളി റീ�ാർ�് െച�ാൻ പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ കി�് െച�ുക.
എ�ാ കി�്-ഇ�ുകളും ഇൻ ഡയറ��് ആണ്, അതായത് ഒരു കി�്-ഇ�ിൽ
നി�് േഗാളുകൾ സ്േകാർ െച�ാൻ കഴിയി�.

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും. േഗാൾ
ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം. ചില
സ�ർഭ�ളിൽ, േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ
അവസാനമായി ��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� ഫുട്േബാൾ നിയമ�ൾ: 7v7(GK)
കളിയുെട പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

വീതി: 30-35 മീ�ർ

നിയമം 2: േബാൾ

അ�ർ 9 & 10 പ�ിൻെറ വലു�ം 4 ആയിരി�ണം

നിയമം 3: കളി�ാർ

10-11 കളി�ാർ (6 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + േഗാൾ കീ�ർ + 3 -4

നീളം: 45-50 മീ�ർ

അ�ർ 11 & 12 പ�ിൻെറ വലു�ം 4 അെ��ിൽ 5 ആകാം.

സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ) സബ്�ിറ്റ�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�താണ്, ഏത് സമയ�്
നിർ�ുേ�ാഴും അത് സംഭവി�ാം

നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്. ടീം കി�്
ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം. ഇതിനു പകരം

ആവശ�െമ�ിൽ, കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീമിനു വ�ത���
നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്.േഗാൾ കീ�ർമാർ�് േ�ാവ്സ് ശുപാർശ

െച�ു�ു, എ�ാൽ നിർബ�മി�.
നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ
നിേയാഗി�ാം. സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക ,

നിർ�ുക, റീ�ാർ�് െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ
നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു� കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ്
ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ ഉൾെ�ടു�ത്.

നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ
നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

മ�് മാ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഓപ്ഷണലാണ്.
അ�ർ 9& 10:

മ�ര സമയം: 18 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ
ഇടേവള സമയം: 6 മിനി�്
അ�ർ 11 & 12:

മ�ര സമയം: 24 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ
ഇടേവള സമയം: 8 മിനി�്
നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 6 യാർഡ്
അകെലയായിരി�ണം.

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം.

ഇൻ: പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ േ�താ െച�ാം.

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് നിയമ�ൾ ഓപ്ഷണലാണ്

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ

IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. മ�യും ചുവ�ും

െപരുമാ�വും

കാർഡുകൾ അവതരി�ി�ു�ു. മ� കാർഡ് താ�ീത് നല്കു�തിനാണ്.

ര�് മ� കാർേഡാ ഒരു ചുവ�് കാർേഡാ ലഭി�ാൽ കളി�ാരൻ 2 മിനി�്

കളിയിൽ നി�് പുറ�ാകും.
നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

അ�ർ 9 & 10 �ഫീ കി�ുകൾ ഡയറ��് ആയിരി�ും.

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഗുരുതരമായ ഫൗൾ സംഭവി�തായി

അ�ർ 11&12: ഇൻ ഡയറ��് �ഫീ കി�ുകൾ അവതരി�ി�ും.

റഫറി/െഗയിം ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ െപനാൽ�ി കി�്
ലഭി�ും.

നിയമം 15: േ�താ ഇൻ

കളി റീ�ാർ�് െച�ാൻ പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ േ�താ െച�ുക. ഒരു ഡയറ��്

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി

േ�താ-ഇ�ിൽ നി�് േഗാളുകൾ സ്േകാർ െച�ാൻ കഴിയി�.

��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും. േഗാൾ
ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം. ചില
സ�ർഭ�ളിൽ, േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ
അവസാനമായി ��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� ഫുട്േബാൾ നിയമ�ൾ: 8v8(GK)
കളിയുെട പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

വീതി: 35-45 മീ�ർ

നിയമം 2: േബാൾ

പ�ിൻെറ വലു�ം 4 അെ��ിൽ 5 ആകാം.

നിയമം 3: കളി�ാർ

11-12 കളി�ാർ (7 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + േഗാൾ കീ�ർ + 3 -4 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)

നീളം: 50-60 മീ�ർ

സബ്�ിറ്റ�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�താണ്, ഏത് സമയ�് നിർ�ുേ�ാഴും അത്
സംഭവി�ാം.

നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്. ടീം കി�് ഒേരേപാലു�

നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം. ഇതിനു പകരം ആവശ�െമ�ിൽ , കളർ ബിബുകൾ
ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീം വ�ത��� നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്.

േഗാൾകീ�ർമാർ�് �ൗസ് ശുപാർശ െച�ു�ു എ�ാൽ നിർബ�മ�.

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ നിേയാഗി�ാം.
സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക, നിർ�ുക, റീ�ാർ�് െച�ുക,
സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു�

കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ് ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ
ഉൾെ�ടു�ത്.

നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

മ�് മാ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഓപ്ഷണലാണ്.

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

മ�ര സമയം: 24 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ

നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 7 യാർഡ്

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം. ഇൻ:

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

ഇടേവള സമയം: 8 മിനി�്

അകെലയായിരി�ണം..

പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ േ�താ െച�ാം.

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് നിയമ�ൾ ഓപ്ഷണലാണ്.

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ െപരുമാ�വും

IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. മ�യും ചുവ�ും കാർഡുകൾ

അവതരി�ി�ു�ു. മ� കാർഡ് താ�ീത് നല്കു�തിനാണ്. ര�് മ� കാർേഡാ
ഒരു ചുവ�് കാർേഡാ ലഭി�ാൽ കളി�ാരൻ 2 മിനി�് കളിയിൽ നി�് പുറ�ാകും.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. �ഫീ കി�ുകൾ ഡയറക്േ�ാ

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഗുരുതരമായ ഫൗൾ സംഭവി�തായി

ഇൻഡയറക്േ�ാ ആകാം.

റഫറി/െഗയിം ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ െപനാൽ�ി കി�്
ലഭി�ും.

നിയമം 15: േ�താ ഇൻ

കളി റീ�ാർ�് െച�ാൻ പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ േ�താ െച�ുക. ഒരു ഡയറ��്
േ�താ-ഇ�ിൽ നി�് േഗാളുകൾ സ്േകാർ െച�ാൻ കഴിയി�.

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ
അവസാനമായി ��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�്
ലഭി�ും. േഗാൾ ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�്
എടു�ാം. ചില സ�ർഭ�ളിൽ, േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും
ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� ഫുട്േബാൾ നിയമ�ൾ: 9v9(GK)
കളിയുെട പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

വീതി: 45-50 മീ�ർ

നിയമം 2: േബാൾ

പ�ിൻെറ വലു�ം 4 അെ��ിൽ 5 ആകാം.

നിയമം 3: കളി�ാർ

13-14 കളി�ാർ (8 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + േഗാൾ കീ�ർ + 4 -5 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)

നീളം: 60-67 മീ�ർ

സബ്�ിറ്റ�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�താണ്, ഏത് സമയ�് നിർ�ുേ�ാഴും അത്
സംഭവി�ാം.

നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ, ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്.

ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം. ഇതിനു പകരം
ആവശ�െമ�ിൽ, കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീം വ�ത��� നിറ�ൾ
ധരി�ാവു�താണ്. േഗാൾകീ�ർമാർ�് �ൗസ് ശുപാർശ െച�ു�ു എ�ാൽ
നിർബ�മ�.

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ
നിേയാഗി�ാം. സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക,

നിർ�ുക, റീ�ാർ�് െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ
നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു� കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ്
ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ ഉൾെ�ടു�ത്.

നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

മ�് മാ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഓപ്ഷണലാണ്.

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

മ�ര സമയം: 24 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ

നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

ഇടേവള സമയം: 8 മിനി�്

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 8 യാർഡ്

അകെലയായിരി�ണം.

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം.

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് നിയമ�ൾ ഓപ്ഷണലാണ്.

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ

IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. മ�യും ചുവ�ും കാർഡുകൾ

െപരുമാ�വും

ഇൻ: പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ േ�താ െച�ാം

അവതരി�ി�ു�ു. മ� കാർഡ് താ�ീത് നല്കു�തിനാണ്. ര�് മ� കാർേഡാ
ഒരു ചുവ�് കാർേഡാ ലഭി�ാൽ കളി�ാരൻ 2 മിനി�് കളിയിൽ നി�് പുറ�ാകും.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

IFAB/FIFA െഗയിമിന്െറ നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. �ഫീ കി�ുകൾ ഡയറക്േ�ാ

ഇൻഡയറക്േ�ാ ആകാം.

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഗുരുതരമായ ഫൗൾ സംഭവി�തായി റഫറി/െഗയിം
ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ െപനാൽ�ി കി�് ലഭി�ും.

നിയമം 15: േ�താ ഇൻ

കളി റീ�ാർ�് െച�ാൻ പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ േ�താ െച�ുക. ഒരു ഡയറ��്

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി

േ�താ-ഇ�ിൽ നി�് േഗാളുകൾ സ്േകാർ െച�ാൻ കഴിയി�.

��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും. േഗാൾ
ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

�
ഫു�ൽ

� ി� നിയമ�ൾ: 3v3
ഫുട്സൽ കളി�ു�തിനു� പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

വീതി: 10-12 മീ�ർ

നിയമം 2: േബാൾ

പ�ിൻെറ വലു�ം 3 അെ��ിൽ 4 ആകാം

നിയമം 3: കളി�ാർ

നീളം: 15-20 മീ�ർ

4-5 കളി�ാർ (3 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + 1-2 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)
സബ്�ിട�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�തും എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും

സംഭവി�ാവു�തുമാണ്.
നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ, ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്.

ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം. ഇതിനു പകരം
ആവശ�െമ�ിൽ, കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീമിനു വ�ത���
നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്.

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ നിേയാഗി�ാം.
സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക, നിർ�ുക, റീ�ാർ�്
െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ നി�ുമു� 'ഏ�വും
മൂല�മു� കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ് ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�്
ഉ�രവാദി��ളിൽ ഉൾെ�ടു�ത്.

നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

ആവശ�മി�

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

6 മിനി�് വീതമു� 4 ക�ാർ�റുകൾ
ഇടേവള സമയം: 2 മിനി�്

റ�ിംഗ് േ�ാ�്: േബാൾ ഔ�് ആകാെത കളി അവസാനി�ു�ി�.
നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 2 യാർഡ്

അകെലയായിരി�ണം.

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം.
ഇൻ: പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ േ�താ െച�ാം

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. എ�ിരു�ാലും, ഒരുപാട് തവണ

െപരുമാ�വും

കളി ഇടയിൽ നിർ�ാതിരി�ാൻ നാം �ശ�ി�ണം. കഴിയു��ത കു�ികെള
കളി�ാന് അനുവദി�ുക.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

എ�ാ �ഫീ കി�ുകളും ഡയറ��് ആയിരി�ും. എതിരാളികൾ കുറ�ത് 2
യാർഡ് അകെലയായിരി�ണം. ൈ�ഡ് ടാ�ിളുകൾ അനുവദനീയമ�.

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഗുരുതരമായ ഫൗൾ സംഭവി�തായി
റഫറി/െഗയിം ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ െപനാൽ�ി കി�്
ലഭി�ും.

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ

കളി റീ�ാർ�് െച�ാൻ പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ കി�് െച�ുക. എ�ാ
കി�്-ഇ�ുകളും ഇൻ ഡയറ��് ആണ്, അതായത് ഒരു കി�്-ഇ�ിൽ നി�്
േഗാളുകൾ സ്േകാർ െച�ാൻ കഴിയി�.

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും. േഗാൾ
ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം. ചില സ�ർഭ�ളിൽ,
േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� നിയമ�ൾ: 4v4
ഫുട്സൽ കളി�ു�തിനു� പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

നിയമം 2: േബാൾ

നിയമം 3: കളി�ാർ

വീതി: 12-15 മീ�ർ

നീളം: 20-25 മീ�ർ
ഇത് ഒരു ഫു��ൽ േബാൾ ആയിരി�ണം കൂടാെത വലു�ം 3 അെ��ിൽ 4

ആയിരി�ണം. വലു�ം 3 ആണ് ശുപാർശ െച�ു�ത്.

6-7 കളി�ാർ (4 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + 2-3 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)
സബ്�ിട�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�തും എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും
സംഭവി�ാവു�തുമാണ്.

നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ, ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്. ടീം കി�് ഒേരേപാലു�
നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം. ഇതിനു പകരം ആവശ�െമ�ിൽ, കളർ ബിബുകൾ
ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീമിനു വ�ത��� നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്.

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ നിേയാഗി�ാം.
സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക, നിർ�ുക, റീ�ാർ�്

െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു�

കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ് ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ
ഉൾെ�ടു�ത്.
നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

ആവശ�മി�

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

അ�ർ 7, അ�ർ 8 എ�ിവ:

മ�ര സമയം: 12 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ
ഇടേവള സമയം: 4 മിനി�്

അ�ർ 9 , അ�ർ10 എ�ിവ:

മ�ര സമയം: 15 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ
ഇടേവള സമയം: 5 മിനി�്
എ���്ടാ സമയം ഇ�

റ�ിംഗ് േ�ാ�്: േബാൾ ഔ�് ആകാെത കളി അവസാനി�ു�ി�.
നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 3 യാർഡ്

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം. ഇൻ:

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ െപരുമാ�വും

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. എ�ിരു�ാലും, ഒരുപാട് തവണ കളി

അകെലയായിരി�ണം.

പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ കി�് െച�ാം

ഇടയിൽ നിർ�ാതിരി�ാൻ നാം �ശ�ി�ണം. കഴിയു��ത കു�ികെള കളി�ാന്
അനുവദി�ുക.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

എ�ാ �ഫീ കി�ുകളും ഡയറ��് ആയിരി�ും. എതിരാളികൾ കുറ�ത് 3 യാർഡ്

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഗുരുതരമായ ഫൗൾ സംഭവി�തായി റഫറി/െഗയിം

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ

കളി റീ�ാർ�് െച�ാൻ പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ കി�് െച�ുക. എ�ാ

അകെലയായിരി�ണം. ൈ�ഡ് ടാ�ിളുകൾ അനുവദനീയമ�.

ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ െപനാൽ�ി കി�് ലഭി�ും.

കി�്-ഇ�ുകളും ഇൻ ഡയറ��് ആണ്, അതായത് ഒരു കി�്-ഇ�ിൽ നി�് േഗാളുകൾ
സ്േകാർ െച�ാൻ കഴിയി�.

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും. േഗാൾ
ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം. ചില സ�ർഭ�ളിൽ,
േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� നിയമ�ൾ: 5v5 (GK)
ഫുട്സൽ കളി�ു�തിനു� പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

നിയമം 2: േബാൾ

നിയമം 3: കളി�ാർ

വീതി: പരമാവധി 15 മീ�ർ
നീളം: പരമാവധി 30 മീ�ർ

ഇത് ഒരു ഫു��ൽ േബാൾ ആയിരി�ണം കൂടാെത വലു�ം 3 അെ��ിൽ 4

ആയിരി�ണം. വലു�ം 3 ആണ് ശുപാർശ െച�ു�ത്

8-9കളി�ാർ (4 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + േഗാൾ കീ�ർ + 3 -4 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)
സബ്�ിട�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�തും എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും
സംഭവി�ാവു�തുമാണ്.

നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

സ്േപാർ��് ഷൂകൾ, ഷിൻ ഗാർഡുകൾ എ�ിവ നിർബ�മാണ്.

ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം. ഇതിനു പകരം
ആവശ�െമ�ിൽ, കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീമിനു വ�ത���
നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്.

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ നിേയാഗി�ാം.
സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക, നിർ�ുക, റീ�ാർ�്

െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു�

കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ് ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ
ഉൾെ�ടു�ത്.
നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

മ�് മാ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഓപ്ഷണലാണ്.

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

മ�ര സമയം: 20 മിനി�് വീതമു� 2 ഹാഫുകൾ
ഇടേവള സമയം: 7 മിനി�്

റ�ിംഗ് േ�ാ�്: േബാൾ ഔ�് ആകാെത കളി അവസാനി�ു�ി�.
നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 4 യാർഡ്
അകെലയായിരി�ണം.

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

ഔ�്: കളിയിൽ ഔ�് ആകാൻ േബാൾ പൂർ�മായും ൈലൻ േ�കാസ് െച�ണം. ഇൻ:
പി�ിനു�ിേല�് േബാൾ േ�താ െച�ാം

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

േഗാൾേപാ�ിനു�ിൽ, േഗാൾ ൈലനിന് മുകളിലൂെട േബാൾ പൂർ�മായും

നിർ�യി�ു�ത്

കട�ുേപാകുേ�ാൾ ഒരു േഗാൾ ലഭി�ു�ു.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ െപരുമാ�വും

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. ഡയറ��് �ഫീകി�്, െപനാൽ�ി കി�്

അെ��ിൽ ഇൻ ഡയറ��് �ഫീകി�് എ�ിവയിെല ഉപേയാഗി�് ഫൗളുകൾ�്

െപനാല്ടി ലഭി�ും. െത�ായ െപരുമാ��ിന് ഒരു താ�ീത് അെ��ിൽ മട�ി
അയ�ൽ എ�ി�െനയു� ശി�കൾ നല്കു�താണ്
നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. �ഫീ കി�ുകൾ ഡയറ��് അെ��ിൽ ഇൻ
ഡയറ��് ആയിരി�ും. ഓേരാ ടീമിനും ഓേരാ ഹാഫിയിലും അ�് ഡയറ��് �ഫീ

കി�ുകൾ അനുവദി�ു�താണ്. ആറാമെ� ഫൗളിലും അതിനുേശഷവും 10 മീ�ർ
കി�് എതിർ ടീമിന് നൽകും. പ�ിനും േഗാളിനുമിടയിൽ ഏെത�ിലും കളി�ാെര

(േഗാൾകീ�ർ ഒഴിെക) വിന�സി�ാൻ ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് അനുവാദമി�. കി�് 10
മീ�റിൽ നിേ�ാ അെ��ിൽ ല���ിനടു�് 10 മീ�റിൽ കുറവിലാണ് ഫൗൾ
െച�� െത�ിൽ, ഫൗൾ നട� �ാന�് നിേ�ാ എടു�ാം.
നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

സ��ം െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിലും കളി�ു� സമയ�് േബാൾ ഉ� �ല�്
നി�ും ഡയറ��് �ഫീ കി�് ലഭി�ു��ിൽ ഫൗളുകൾ െച�ു� ടീമിെനതിെര
െപനാൽ�ി കി�് ലഭി�ും. കി�് എടു�ു�വർ ഒഴിെകയു� കളി�ാർ �ല�്
നി�് 4 യാർഡ് അകെല നിൽ�ണം.

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ

േബാൾ മുഴുവൻ നിലേ�ാ വായുവിേലാ ട�് ൈലൻ േ�കാസ് െച�ുേ�ാൾ അെ��ിൽ
ഹാളിന്െറ സീലിംഗിൽ െതാടുേ�ാേഴാ പ�ിൽ അവസാനമായി ��ർശി�ു�
കളി�ാരന്െറ എതിർ ടീമിന് ഒരു കി�്-ഇൻ നൽകും.

നിയമം 16: േഗാൾ �ിയറൻസ്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ �ിയറൻസ് ലഭി�ും. ഡിെഫന്ഡിംഗ്
ടീമിന്െറ േഗാൾകീ�ർ െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിെല ഏത് േപായിന്റിൽ, അതിന്
ത�ാറായി നാല് െസ�ന്ഡിനു�ിൽ നി�ും േബാൾ എറിയു�ു

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും. ഇത് േകാർണർ
ആർ�ിൽ നി�് എടു�ണം, കിെ�ടു�ു�ത് വെര എതിർ കളി�ാരൻ േകാർണർ
ആർ�ിൽ നി�് 4 യാർഡ് അകെല നിൽ�ണം.

ബീ�് േസാ�ർ

� ി� ബീ�് േസാ�ർ കളിയുെട നിയമ�ൾ: 3v3
പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

കളി�ലം മണല് െകാ�് നിർ�ി�ു�തായിരി�ണം.
വീതി: പരമാവധി 12 മീ�ർ നീളം: പരമാവധി 16 മീ�ർ െപനാൽ�ി ഏരിയ ഓേരാ േഗാൾ
ൈലനിൽ നി�ും 4 മീ�ർ അകെല �ാപി�ിരി�ു�

േകാണുകൾ/പതാകകൾ�ിടയിലു� ഒരു സാ�ൽ�ിക േരഖയാെണ�്
നിർ�യി�ിരി�ു�ു.
നിയമം 2: േബാൾ

വായു മർ�ം കുറ� ഫുട്േബാൾ ഉപേയാഗി�ാം.

നിയമം 3: കളി�ാർ

4-5 കളി�ാർ (3 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + 1-2 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)
സബ്�ിട�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�തും എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും
സംഭവി�ാവു�തുമാണ്.

നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം. ഇതിനു പകരം
ആവശ�െമ�ിൽ, കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീമിന് വ�ത��� നിറ�ൾ
ധരി�ാവു�താണ്. പാദര�കൾ അനുവദനീയമ�

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ നിേയാഗി�ാം.
സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക, നിർ�ുക, റീ�ാർ�് െച�ുക,
സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു�

കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ് ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ
ഉൾെ�ടു�ത്.
നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

മ�് മാ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഓപ്ഷണലാണ്.

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

അ�ർ 6:

മ�രം സമയം: 3 മിനി�് വീതമു� 3 പീരിയഡുകൾ.
ഇടേവള സമയം: 1 മിനി�്
അ�ർ 7:

മ�രം സമയം: 4 മിനി�് വീതമു� 3 പീരിയഡുകൾ.
ഇടേവള സമയം: 1 മിനി�്

റ�ിംഗ് േ�ാ�്: േബാൾ ഔ�് ആകാെത കളി അവസാനി�ു�ി�.
നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 4 യാർഡ്

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്.

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്.

നിർ�യി�ു�ത്

അകെലയായിരി�ണം.

മ�രം ഏെത�ിലും ഒരു ടീം വിജയി�ു�ത്/പരാജയെ�ടു�ത്/സമനിലയിൽ
എ�ു�ത് വെര തുടരു�താണ്.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ െപരുമാ�വും

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

ഒരു ഡിഫന്ഡിംഗ് ടീം സ��ം ഹാഫിൽ ഒരു ഫൗൾ െച�� ാൽ, �ഫീ കി�് എടു�ു�ത്
വെര എ�ാ കളി�ാരും പ�ിന് പി�ിൽ നിൽ�ണം. എതിരാളികളുെട ഹാഫിൽ
ഫൗൾ സംഭവി�ാൽ, �ഫീ-കി�് എടു�ു�ത് വെര എ�ാ കളി�ാരും പ�ിൽ നി�്
കുറ�ത് 2 യാർഡ് അകെല നിൽ�ണം, ൈലൻ ഓഫ് ഫയറിൽ തുടരാൻ കഴിയി�.
ഒരു കളി�ാരന് ഒരു ഫൗൾ സംഭവി�ാൽ, പരി�ിെ��ിൽ, ഫൗൾ െച�െ��
കളി�ാരനായിരി�ണം �ഫീ കി�് എടുേ��ത്.

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഒരു കളി�ാരൻ �ഫീ-കി�് െച�� ാൽ െപനാൽ�ി
കി�് ലഭി�ും. കി�് എടു�ു�വർ ഒഴിെകയു� കളി�ാർ െപനാല്�ി സ്േപാ�ിൽ
നി�് 2 യാർഡ് അകെല പി�ിലായി നിൽ�ണം.

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ

േബാൾ മുഴുവനായി ട�് ൈലൻ കട�ുേ�ാൾ, േബാളിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ു� കളി�ാരന്െറ എതിർ ടീമിന് ഒരു കി�്-ഇൻ/േ�താ-ഇൻ

നൽകു�താണ്. ഒരു കി�്-ഇൻ അെ��ിൽ േ�താ-ഇൻ വഴി കളി റീ�ാർ�് െച�ാം.

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും. േഗാൾ
ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം. ചില സ�ർഭ�ളിൽ,
േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� ബീ�് േസാ�ർ കളിയുെട നിയമ�ൾ: 4V4
പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

കളി�ലം മണല് െകാ�് നിർ�ി�ു�തായിരി�ണം.
വീതി: പരമാവധി 15 മീ�ർ
നീളം: പരമാവധി 20 മീ�ർ

െപനാൽ�ി ഏരിയ ഓേരാ േഗാൾ ൈലനിൽ നി�ും 5 മീ�ർ അകെല

�ാപി�ിരി�ു� േകാണുകൾ/പതാകകൾ�ിടയിലു� ഒരു സാ�ൽ�ിക
േരഖയാെണ�് നിർ�യി�ിരി�ു�ു.
നിയമം 2: േബാൾ

വായു മർ�ം കുറ� ഫുട്േബാൾ ഉപേയാഗി�ാം.

നിയമം 3: കളി�ാർ

6-7 കളി�ാർ (4 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + 2-3 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)
സബ്�ിട�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�തും എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും
സംഭവി�ാവു�തുമാണ്.

നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം. ഇതിനു പകരം
ആവശ�െമ�ിൽ, കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീമിന് വ�ത��� നിറ�ൾ
ധരി�ാവു�താണ്. പാദര�കൾ അനുവദനീയമ�

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ നിേയാഗി�ാം.
സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക, നിർ�ുക, റീ�ാർ�്

െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ നി�ുമു� 'ഏ�വും മൂല�മു�

കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ് ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�് ഉ�രവാദി��ളിൽ
ഉൾെ�ടു�ത്.
നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

മ�് മാ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഓപ്ഷണലാണ്.

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

അ�ർ 7& 8:

മ�രം സമയം: 4 മിനി�് വീതമു� 3 പീരിയഡുകൾ.
ഇടേവള സമയം: 1 മിനി�്
അ�ർ 9& 10:

മ�രം സമയം: 5 മിനി�് വീതമു� 3 പീരിയഡുകൾ.
ഇടേവള സമയം: 2 മിനി�്

റ�ിംഗ് േ�ാ�്: േബാൾ ഔ�് ആകാെത കളി അവസാനി�ു�ി�.
നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 3 യാർഡ്
അകെലയായിരി�ണം.

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്.

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്.

നിർ�യി�ു�ത്

മ�രം ഏെത�ിലും ഒരു ടീം വിജയി�ു�ത്/പരാജയെ�ടു�ത്/സമനിലയിൽ
എ�ു�ത് വെര തുടരു�താണ്.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ െപരുമാ�വും

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

ഒരു ഡിഫന്ഡിംഗ് ടീം സ��ം ഹാഫിൽ ഒരു ഫൗൾ െച�� ാൽ, �ഫീ കി�് എടു�ു�ത്
വെര എ�ാ കളി�ാരും പ�ിന് പി�ിൽ നിൽ�ണം. എതിരാളികളുെട ഹാഫിൽ
ഫൗൾ സംഭവി�ാൽ, �ഫീ-കി�് എടു�ു�ത് വെര എ�ാ കളി�ാരും പ�ിൽ നി�്
കുറ�ത് 3 യാർഡ് അകെല നിൽ�ണം, ൈലൻ ഓഫ് ഫയറിൽ തുടരാൻ കഴിയി�.
ഒരു കളി�ാരന് ഒരു ഫൗൾ സംഭവി�ാൽ, പരി�ിെ��ിൽ, ഫൗൾ െച�െ��
കളി�ാരനായിരി�ണം �ഫീ കി�് എടുേ��ത്.

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഒരു കളി�ാരൻ �ഫീ-കി�് െച�� ാൽ െപനാൽ�ി
കി�് ലഭി�ും. കി�് എടു�ു�വർ ഒഴിെകയു� കളി�ാർ െപനാല്�ി സ്േപാ�ിൽ
നി�് 3 യാർഡ് അകെല പി�ിലായി നിൽ�ണം.

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ/േ�താ-ഇൻ

േബാൾ മുഴുവനായി ട�് ൈലൻ കട�ുേ�ാൾ, േബാളിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ു� കളി�ാരന്െറ എതിർ ടീമിന് ഒരു കി�്-ഇൻ/േ�താ-ഇൻ

നൽകു�താണ്. ഒരു കി�്-ഇൻ അെ��ിൽ േ�താ-ഇൻ വഴി കളി റീ�ാർ�് െച�ാം.

നിയമം 16: േഗാൾ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും. േഗാൾ
ഏരിയയ്�ു�ിൽ എവിെട നി�ും േഗാൾ കി�് എടു�ാം. ചില സ�ർഭ�ളിൽ,
േഗാൾ ഏരിയയും െപനാൽ�ി ഏരിയയും ഒ�ായിരി�ാം.

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

� ി� ബീ�് േസാ�ർ കളിയുെട നിയമ�ൾ: 5V5 (GK)
പരി�ര
നിയമം 1: കളി�ലം

കളി�ലം മണല് െകാ�് നിർ�ി�ു�തായിരി�ണം.
വീതി: പരമാവധി 18 മീ�ർ
നീളം: പരമാവധി 24 മീ�ർ

െപനാൽ�ി ഏരിയ ഓേരാ േഗാൾ ൈലനിൽ നി�ും 6 മീ�ർ അകെല

�ാപി�ിരി�ു� േകാണുകൾ/പതാകകൾ�ിടയിലു� ഒരു സാ�ൽ�ിക
േരഖയാെണ�് നിർ�യി�ിരി�ു�ു.

നിയമം 2: േബാൾ

വായു മർ�ം കുറ� ഫുട്േബാൾ ഉപേയാഗി�ാം.

നിയമം 3: കളി�ാർ

8-9 കളി�ാർ (4 ഔ�്ഫീൽഡ് കളി�ാർ + േഗാൾ കീ�ർ + 3 -4 സബ്�ിട�ൂ�ുകൾ)
സബ്�ിറ്റ�ൂഷൻ പരിധിയി�ാ�താണ്, ഏത് സമയ�് നിർ�ുേ�ാഴും അത്

സംഭവി�ാം
നിയമം 4: കളി�ാരുെട ഉപകരണ�ൾ

ടീം കി�് ഒേരേപാലു� നിറ�ളിൽ ഉ�തായിരി�ണം. ഇതിനു പകരം
ആവശ�െമ�ിൽ, കളർ ബിബുകൾ ഉപേയാഗി�ാം. എതിർ ടീമിന് വ�ത���
നിറ�ൾ ധരി�ാവു�താണ്. പാദര�കൾ അനുവദനീയമ�

നിയമം 5: റഫറി

കളിയുെട അ�രീ�ം രസകരവും സുര�ിതവും കു�ികെള
േക��ീകരി�ു�തുമായി നിലനിർ�ാൻ ഒരു െഗയിം ഒ��ർവെറ നിേയാഗി�ാം.
സമയനി�� , നിയമ�ൾ നിരീ�ി�ൽ, കളി തുട�ുക, നിർ�ുക, റീ�ാർ�്
െച�ുക, സ്േകാറുകൾ സൂ�ി�ുക, ഇരു ടീമുകളിൽ നി�ുമു� 'ഏ�വും

മൂല�മു� കളി�ാരെന' �ശ�ി�ുക എ�ിവയാണ് ഇേ�ഹ�ിന്െറ മ�്
ഉ�രവാദി��ളിൽ ഉൾെ�ടു�ത്.
നിയമം 6: മ�് മ�ര ഉേദ�ാഗ�ർ

മ�് മാ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഓപ്ഷണലാണ്.

നിയമം 7: മ�ര�ിന്െറ ൈദർഘ�ം

അ�ർ 9& 10:

മ�രം സമയം: 5 മിനി�് വീതമു� 3 പീരിയഡുകൾ.
ഇടേവള സമയം: 2 മിനി�്
അ�ർ 11 & 12:

മ�രം സമയം: 6 മിനി�് വീതമു� 3 പീരിയഡുകൾ.
ഇടേവള സമയം: 2 മിനി�്

റ�ിംഗ് േ�ാ�്: േബാൾ ഔ�് ആകാെത കളി അവസാനി�ു�ി�.
നിയമം 8: കളിയുെട തുട�വും റീ�ാർ�ും

കളിയിെല എതിരാളികൾ െസന്റർ മാർ�ിൽ നി�് കുറ�ത് 4 യാർഡ്

നിയമം 9: കളിയിൽ േബാൾ ഇൻ & ഔ�്

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്.

നിയമം 10: ഒരു മ�ര�ിന്െറ ഫലം

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്.

നിർ�യി�ു�ത്

അകെലയായിരി�ണം.

മ�രം ഏെത�ിലും ഒരു ടീം വിജയി�ു�ത്/പരാജയെ�ടു�ത്/സമനിലയിൽ
എ�ു�ത് വെര തുടരു�താണ്.

നിയമം 11: ഓഫ്ൈസഡ്

ഓഫ്ൈസഡ് ഇ�

നിയമം 12: ഫൗളുകളും െത�ായ െപരുമാ�വും

െഗയിമിന്െറ FIFA നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്.

നിയമം 13: �ഫീ കി�ുകൾ

ഒരു ഡിഫന്ഡിംഗ് ടീം സ��ം ഹാഫിൽ ഒരു ഫൗൾ െച�� ാൽ, �ഫീ കി�് എടു�ു�ത്
വെര എ�ാ കളി�ാരും പ�ിന് പി�ിൽ നിൽ�ണം. എതിരാളികളുെട ഹാഫിൽ
ഫൗൾ സംഭവി�ാൽ, �ഫീ-കി�് എടു�ു�ത് വെര എ�ാ കളി�ാരും പ�ിൽ നി�്
കുറ�ത് 4 യാർഡ് അകെല നിൽ�ണം, ൈലൻ ഓഫ് ഫയറിൽ തുടരാൻ കഴിയി�.
ഒരു കളി�ാരന് ഒരു ഫൗൾ സംഭവി�ാൽ, പരി�ിെ��ിൽ, ഫൗൾ െച�െ��
കളി�ാരനായിരി�ണം �ഫീ കി�് എടുേ��ത്.

നിയമം 14: െപനാൽ�ി കി�്

െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിൽ ഒരു കളി�ാരൻ �ഫീ-കി�് െച�� ാൽ െപനാൽ�ി
കി�് ലഭി�ും. കി�് എടു�ു�വർ ഒഴിെകയു� കളി�ാർ െപനാല്�ി സ്േപാ�ിൽ
നി�് 4 യാർഡ് അകെല പി�ിലായി നിൽ�ണം.

നിയമം 15: കി�്-ഇൻ/േ�താ-ഇൻ

േബാൾ മുഴുവനായി ട�് ൈലൻ കട�ുേ�ാൾ, േബാളിൽ അവസാനമായി ��ർശി�ു�
കളി�ാരന്െറ എതിർ ടീമിന് ഒരു കി�്-ഇൻ/േ�താ-ഇൻ നൽകു�താണ്. ഒരു
കി�്-ഇൻ അെ��ിൽ േ�താ-ഇൻ വഴി കളി റീ�ാർ�് െച�ാം.

നിയമം 16: േഗാൾ �ിയറൻസ്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് അ�ാ�ിംഗ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, ഡിെഫന്ഡിങ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ �ിയറൻസ് ലഭി�ും. ഡിെഫന്ഡിംഗ്
ടീമിന്െറ േഗാൾകീ�ർ െപനാൽ�ി ഏരിയയ്�ു�ിെല ഏത് േപായിന്റിൽ നി�ും,
അതിന് ത�ാറായി നാല് െസ�ന്ഡിനു�ിൽ നി�ും േബാൾ എറിയു�ു

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

േഗാൾ ൈലൻ കട�ു�തിന് മു�് ഡിെഫന്ഡിങ് ടീം പ�ിൽ അവസാനമായി
��ർശി�ാൽ, അ�ാ�ിംഗ് ടീമിന് ഒരു േഗാൾ കി�് ലഭി�ും.

അനുബ�ം എ
ലീഗ് െവയിേ�ജ് േപായിൻറുകളും
താരതമ�വും

336
0
0
48
64
80
0
0
11

x1.5
x1.5
x1.5
x1.5
x1.25
x1.25
x1.0
x1.0
x2.0

ആെക മ�ര�ൾ

U6 കളി�ാരുെട എ�ം

U7 കളി�ാരുെട എ�ം

U8 കളി�ാരുെട എ�ം

U9 കളി�ാരുെട എ�ം

U10 കളി�ാരുെട എ�ം

U11 കളി�ാരുെട എ�ം

U12 കളി�ാരുെട എ�ം

െപൺകു�ികളുെട എ�ം

അെത

-

x50
-

േസാഷ�ൽ മീഡിയയുെട ഉപേയാഗം3

1308

50

430

50

22

0

0

100

80

72

0

0

504

േപായിൻറുകൾ

-

അെത

96

5

25

157

0

100

0

68

0

0

168

ലീഗ് ബി

1241

50

480

25

50

157

0

125

0

102

0

0

252

േപായിൻറുകൾ

3: േസാഷ�ൽ മീഡിയയിൽ �പസ�മായ േപാ�ുകൾ ഇടുേ�ാൾ "#goldenbabyleague" ഉപേയാഗി�ുക.

2: AIFF �പതിനിധിയാണ് വിലയിരു�ൽ നട�ു�ത്

1: ആ�ിേ�ഷനിൽ േകാ�് രജിസ്േ�ടഷൻ ഐഡിയിൽ രജി�ർ െച�� ി�ു� ടീം മാേനജർമാരുെട ആെക എ�ം

86

x5.0

േവദി വിലയിരു�ൽ2

േറ�ിംഗുകൾ

10

x5.0

സർ�ിഫി��് േകാ�ുകൾ1

രജിേ�ർഡ് ഇ

ലീഗ് എ

െവയ്േ�ജ്

-

ഇ�

54

20

38

0

0

112

0

82

0

68

324

1297

0

270

100

76

0

0

140

0

123

0

102

486

ലീഗ് സി േപായിൻറുകൾ

ലീഗുകെള താരതമ�െ�ടു�ുകയും റാ�് െച�ുകയും െച�ു�തിന്െറ െവയ്േ�ജുകളും ഉദാഹരണ�ളും താെഴ െകാടു�ു�ു

േവദി വിലയിരു�ൽ

വിഷയ�ൾ

പാരാമീ�റുകള്

ഫുട്േബാൾ പി�്

പി�് ൈസസ് കളിയുെട മാനദ��ൾ അനുസരി�ാേണാ?
(അെത/അ�) 'അ�' എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകുക.
പി�് ശരിയായി അടയാളെ�ടു�ിയി�ുേ�ാ?
(അെത/അ�) 'അ�' എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകുക.

െവയ്േ�ജ്

3

3

മ�ര�ിന്െറ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ 3 അനുസരി�ാേണാ
േഗാൾേപാ�ുകളുെട അളവുകൾ?(അെത/അ�) 'അ�'
എ�ിൽ, അഭി�പായ�ൾ പ�ിടുക.

2

പി�ിൽ കളി�ു�ത് എ�തേ�ാളം സുര�ിതമാെണ�് വിലയിരു�ുക?

5
13

ഉപകരണം

മ�ര�ൾ�് ഉചിതമായ എ�ം േബാളുകൾ
ഉപേയാഗി�ു�ുത് േറ�് െച�ാേമാ?
ഫുട്േബാൾ ൈസസ് മാ�് ൈഗഡ്ൈലനുകൾ അനുസരി�ാേണാ ,
'അ�' എ�ിൽ, അഭി�പായ�ൾ പ�ിടുക.
ടീമുകൾ വ�ത��� േജ��ി നിറ�ൾ ധരി�ു�ുേ�ാ
(ഒേര നിറ�ളാെണ�ിൽ ബി��് ധരി�ു�ുേ�ാ)?

2
3
2

കളിയുെട മാനദ��ളിെല നിയമം 4 അനുസരി�് കളി�ാർ
കി�് (േഷാർ�്സ്, േജ��ി, ഷൂസ്, ഷിൻ ഗാർഡുകൾ,
േ�ാ�ിം��്) പൂർ�മായും ധരി�ു�ുേ�ാ?

2
9

സൗകര��ൾ

കളി�ാർ�ും പരിശീലകർ�ും റഫറിമാർ�ും െഷഡ്
നൽകാനു� വ�വ�യുേ�ാ? (�പേത�കി�് തീ�വമായ
കാലാവ�യിൽ)
കളി�ാർ, പരിശീലകർ, റഫറിമാർ എ�ിവർ�ായി

2

ഏെത�ിലും നിയു�മായ 'വി�ശമ �ല�ൾ' ഉേ�ാ?

2

കളി�ല�് ‘കുടിെവ�ം’ ലഭ�മാേണാ?

6
10

െമഡി�ൽ

ഫ�് എ�� ് കി�്, ഫുട്േബാൾ പി�ിന് സമീപം
ലഭ�മാേണാ?
മ�ര�ൾ�ിടയിൽ ഒരു ഫിസിേയാെതറാ�ി�്/േഡാ��റുെട
സാ�ിധ�ം ലഭ�മാേണാ?

6
5

ലീഗ് ഓ�േറ�ർ അടിയ�ര േകാൺടാക്�് വിശദാംശ�ൾ
(ആംബുലന്സ്, ആശുപ�തി, േഡാ��ർ) േവദിയിൽ
�പദർശി�ി�ി�ുേ�ാ?

2
13

േടാെ�� �്

കളി�ു� �ല�ിന് സമീപം േടായ്ല�്
സൗകര�മുേ�ാ?

5

സ്�തീകൾ�ും പുരുഷ�ാർ�ും െപ�ിനും െവേ�െറ േടായ്ല�ുകൾ ഉേ�ാ?

4

േടായ്ല�ുകൾ വൃ�ിയായി സൂ�ി�ു�ുേ�ാ?

4

ശുചിമുറികളിൽ ‘റ�ിംഗ് വാ�ർ’ ലഭ�മാേണാ?

4
17

റഫറിമാർ

മതിയായ എ�ം റഫറിമാെര നിയമി�ി�ുേ�ാ?

3

റഫറിമാർ ഉചിതമായ കി�ിലാേണാ?

2

കളിയുെട നിർ�ി� മാനദ��ൾ�നുസൃതമായി
റഫറിയിംഗ് നട�ു�ുേ�ാ?

2
7

�ബാന്ഡിംഗ്

േവദിയിൽ ഏെത�ിലും തര�ിലു� �ബാന്ഡിംഗ് ഉേ�ാ?
AIFF ഉം േഗാൾഡൻ േബബി ലീ��ും �ബാന്ഡിംഗ്
ഉപേയാഗി�ു�ുേ�ാ?

2
2
4

കു�ികളുെട

നി�ളുെട നിരീ�ണ�ിൽ കു�ികൾ�് ഫുട്േബാളിന്െറ ന�തും

സംര�ണം

രസകരവുമായ അനുഭവം ലഭ�മായിരുേ�ാ?
കളി�ുേ�ാൾ കു�ികൾ സംര�ണ ഉപകരണ�ൾ
ധരി�ു�ുേ�ാ?

4
3

കു�ികളുെട േമൽേനാ�ം വഹി�ാൻ മതിയായ എ�ം മുതിർ�
വ��ികളുെട സാനിധ�മുേ�ാ? മുതിർ�വരിൽ മാതാപിതാ�ൾ,
പരിശീലകർ, സ���പവർ�കർ തുട�ിയവർ ഉൾെ�ടു�ു.
കളി�ാെര �പേചാദി�ി�ാൻ മുതിർ�വർ േപാസി�ീവും
േ�പാ�ാഹജനകവുമായ ഭാഷ/െപരുമാ�ം ഉപേയാഗി�ിരുേ�ാ?
ഫുട്േബാളുമായി ബ�െ�� അംഗീകൃത വ��ികൾ മാ�തമാേണാ
കു�ികളുെട േഫാേ�ാകൾ എടു�ു�ത്?

3
4
3
17

പലവക

ലീ��് സംഘടി�ി�ുകയും �പവർ�ി�ുകയും െച�� ത് മ�ര
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�നുസൃതമായി തെ�യാേണാ?
െപൺകു�ികൾ�് കളി�ുക�തിന്, മതിയായ സമയം
നൽകു�ുേ�ാ?

5
5
10

ആെക

100

്രപധാനെ�� േകാൺടാക്�ുകൾ
ഓൾ ഇ�� ഫുട്േബാൾ െഫഡേറഷൻ
babyleagues@the-aiff.com
അംഗ സംഘടനകൾ
www.the-aiff.com/state-associations

