ଲି ଗ୍ ଅପେରଟର୍
ହ୍ୟା�ବୁ କ୍ 2022-23

ମଖ
ୁ ବ�
ଅଲ ଇ�ିଆ ଫୁ ଟବଲ େଫେଡେରସନ (ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍) ସିଜନ 2022-23 ପାଇଁ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍
ର ତୃ ତୀୟ ସଂ�ରଣ ଉପ�ାପନ କରି ଅତ୍ୟ� ଆନ�ିତ । େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ସଫଳତାର ସହ 2 ବଷର୍
ଆେୟାଜିତ େହବା ପେର, େକାଭିଡ୍ �ାରା ଏହି �କ� �ଭାବିତ େହାଇଥିଲା । ଆମର ଲିଗ୍
ଅପେରଟରମାନ�ର ଉ�ାହ, ସାମଥର୍୍ୟ ଏବଂ ଦୃ ଢ଼ତା �ଶଂସନୀୟ । େସମାେନ ଏହି ସମୟ ମ�େର ବିଭି�
ଉପାୟେର ପିଲାମାନ�ୁ ବ୍ୟ� ରଖିବା ପାଇଁ େଚ�ା ଜାରି ରଖିଥିେଲ ଏବଂ ବ�ର୍ମାନ େଯେହତୁ ମହାମାରୀର
�େକାପ କମ୍ େହବା ପରି ମେନ େହଉଛି, ଆେମ ଆପଣ�ୁ ପିଲାମାନ�ୁ େଖଳ ପଡ଼ିଆକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ
ଆମ�ଣ କରୁଛୁ । ପଡ଼ିଆେର ପିଲାମାେନ ମଜା କରିେବ, େକେତ କଥା ଶିଖିେବ ଏବଂ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍
ମା�ମେର ଫୁ ଟବଲ୍, ଫୁ ଟସାଲ୍ ଏବଂ / କିମ�ା ବିଚ୍ ସକର୍ େଖଳି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସା� କରିେବ ।
ଏହି ହ୍ୟା�ବୁ କ୍ ଇ�ିଆନ୍ ଫୁ ଟବଲର ସମ� ହିତାଧିକାରୀ ଯଥା କ�ବ୍, ଏକାେଡମୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଣ-ସରକାରୀ
ସଂଗଠନ, ପିତାମାତା, େକାଚ୍ କିମ�ା ଫୁ ଟବଲ୍ �ଶଂସକ� ପାଇଁ ଉ�ି�, େଯଉଁମାେନ ପିଲାମାନ�ୁ ଫୁ ଟବଲ୍
ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରି ଏକ ପାଥର୍କ୍ୟ ସୃ�ି କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛ�ି । ସମେ� େଦଶର େଯେକୗଣସି �ାନେର େଯ େକହି
ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଆେୟାଜନ କରିପାରିେବ । ଲି�, ଧମର୍, ଅଥର୍େନୖତକ
ି ପୃ�ଭୂମି କିମ�ା
ଜାତିଗତ ନିବେ� ଶଷେର ଫୁ ଟବଲକୁ ପିଲାମାନ�ର �ାନୀୟ ସମୁଦାୟର ନିକଟତର କରିବାକୁ ଲିଗ୍ ଲ�୍ୟ
ରଖିଛି ।
ଆମର ଲିଗ୍ ଅପେରଟରମାନ� ମତାମତ ଉପେର ଆଧାର କରି, ଆେମ ଏହି ସିଜନ ଆେୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ
ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଏବଂ ସହଜ କରିଛୁ । ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଲ�୍ୟ େହଉଛି ଏକ ନିରାପଦ,
�ାଗତେଯାଗ୍ୟ, ମଜାଳିଆ ଏବଂ ଗୁଣା�କ ଫୁ ଟବଲ୍ ଅଭି�ତା �ଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ େଯ
ଆମ ପିଲାମାନ� ପାଇଁ ଏପରି େଖଳ ପରିେବଶ ସୃ�ି କରିବାେର ହ୍ୟା�ବୁ କ୍ ଆପଣ�ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଆପଣ� �ଶ�, ମତାମତ ଏବଂ କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଏବଂ େସଗୁଡ଼କ
ି ଆପଣ
babyleagues@the-aiff.comେର ପଠାଇପାରିେବ
ନୂ ଆ ସିଜନ ପାଇଁ ଆେମ ଆପଣ�ୁ ଶୁେଭ�ା ଜଣାଉଛୁ । ଆସ�ୁ ଭାରତୀୟ ଫୁ ଟବଲକୁ ଏକାଠି ଆେଗଇ
େନବା ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇବା ।
ଟିମ୍ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲି ଗ�

ସଚ
ୂ ୀପ�
• ପରିଚତ
ି ି
• େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଆେୟାଜନ କରିବାର ଲାଭ
• େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ବଗର୍ଗୁଡ଼କ
ି
• 1: 1 (ୱାନ୍ ଅଲ୍) ସବସିଡି
• ମ୍ୟାଚ୍ ଫମର୍ାଟ୍ (ଫୁ ଟବଲ୍)
• ମ୍ୟାଚ୍ ଫମର୍ାଟ୍ (ଫୁ ଟସଲ୍)
• ମ୍ୟାଚ୍ ଫମର୍ାଟ୍ (ବିଚ୍ ସକର୍)
• ପଏ� ସି�ମ୍
• ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନଗୁଡ଼କ
ି େର ପିଚ୍ ଅଗର୍ାନାଇେଜସନ୍
• ବାେ�ଟବଲ୍ େକାଟର୍େର ଫୁ ଟସଲ୍
• ବିଚ୍ ସକର୍ - େଖଳ ପଡ଼ିଆ
• ପିଚ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍
• ଚିକ�
ି ା ବ୍ୟବ�ା
• ଫୁ ଟବଲର ଏକ ସଫଳ ଦିନ ପାଇଁ ପା�ଟି େମୗଳିକ କାମ
• ପିଲାମାନ�ୁ ସୁର�ା େଯାଗାଇବା
• ଆଚରଣ ସଂହିତା
• ଜି�ା ଚା�ିୟନସିପ୍
• ଲିଗ୍ ଅପେରଟର୍ ରା�ି ଂ
• େଖଳର ମାନକ - ଫୁ ଟବଲ୍
• େଖଳର ମାନକ - ଫୁ ଟସଲ୍
• େଖଳର ମାନକ - ବିଚ୍ ସକର୍
• ଆେପ�ି� ଏ
• �ାନ ମୂଲ୍ୟା�ନ
• ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େଯାଗାେଯାଗଗୁଡ଼କ
ି

ଉପ�ମ
ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ େହଉଛି ଏକ େଖଳାଳି ବିକାଶ �କ� ଯାହାକି ଅଲ୍ ଇ�ିଆ ଫୁ ଟବଲ୍
େଫେଡେରସନ୍ �ାରା 6 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ଏବଂ 12 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବୟସର େଖଳାଳିମାନ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ପାଇଁ
ଆର� େହାଇଛି । େଦଶର �େତ୍ୟକ ପିଲା�ୁ ଫୁ ଟବଲ୍ େଖଳିବା ପାଇଁ ଏକ ପ�ାଟଫମର୍ େଯାଗାଇବାକୁ ଏହି �କ�
ଲ�୍ୟ ରଖିଛି । ଏହାର ଅେନକଗୁଡ଼ଏ
ି ଲ�୍ୟ ରହିଛ ି । ଯଥା:
• ପିଲାମାନ� ପାଇଁ ଏକ େଖଳ ପରିେବଶ େଯାଗାଇବା
• ଯୁବ ଫୁ ଟବଲ ପାଇଁ ବ�କ ନିମର୍ାଣ
• ଏକ ଫୁ ଟବଲ୍ ସଂ�ୃତର
ି ବିକାଶ
• ଦୀଘର୍କାଳୀନ ନିେୟାଜନ ଏବଂ େଖଳାଳି� ବିକାଶ
• େକୗତୁ ହଳ�ଦ, ଶି�ଣୀୟ ଏବଂ ବ�ୁ �ର ପରିେବଶ ସୃ�ି କରିବା
• ସମ�� ପାଇଁ ଫୁ ଟବଲ୍
ଏଆଇଏଫ୍ଏପ୍ ସଦସ୍ୟ ସ�ଠନଗୁଡ଼କ
ି ର ସହେଯାଗେର ନିଜ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ଅ�ଳର ପିଲାମାନ� ପାଇଁ
େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଚି�ଟ କରିବା ସହିତ ସଶ�
କରି ଏହା କରାଯାଉଛି ।
େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଆେୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିବା ବହୁ ତ ସହଜ । ଆଶାୟୀ ଲିଗ୍
ଅପେରଟସର୍ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ େମାବାଇଲ୍ ଆପି�େକସନ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରିପାରିେବ ଏବଂ ଆପ୍
ମା�ମେର ଅନୁ େମାଦନ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିପାରିେବ । ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ ସଦସ୍ୟ ସଂଘର ଅନୁ େମାଦନ ପେର
ଅପେରଟର୍ ଏହି ହ୍ୟା�ବୁ କର ନିେ�ର୍ଶାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ‘�ୀକୃ ତ�
ି ା�’ େଗାେଲ�ନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଆେୟାଜନ
କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିେବ ।
ଲିଗ୍ ଅପେରଟର୍ େମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ େର ସମ� ସୂଚନା ଅପେଡଟ୍ କରି ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ �ାରା ଅନୁ େରାଧ
କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔପଚାରିକତା େଶଷ କରିବା ପେର େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଆେୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ
�ୀକୃ ତ ି �ା� କରିଥା�ି ।

େଗାେଲ�ନ୍ େବବି
ଲି ଗ୍ ଆେୟାଜନ
କରିବାର
ଲାଭଗୁଡ଼କ
ି
• ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆେୟାଜନ କରିବା ସହଜ
• କମ୍ ଖ�ର୍େର େହାଇପାରିବ
• ପିଲାମାନ� ପାଇଁ ବୟସ ଅନୁ ଯାୟୀ ବିକାଶ ଉପେଯାଗୀ େଖଳ
େଯାଗାଇଥାଏ
• େଛାଟପିଲା, ପିତାମାତା ଏବଂ େକାଚମାନ�ୁ ଆକଷ�ତ କରିବା ପାଇଁ
ଆକଷର୍ଣୀୟ ନିେୟାଜନ ମେଡଲ
• ଆପ୍ ମା�ମେର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାେନଜେମ� ସହଜ କରାଯାଇଛି
• େମୗଳିକ ଭି�ଭ
ି ୂ ମି ଆବଶ୍ୟକ କେର
• େଯେକୗଣସି ବ୍ୟ�ି କିମ�ା ସଂ�ା �ାରା ଆେୟାଜିତ େହାଇପାରିବ
• ଅଲ ଇ�ିଆ ଫୁ ଟବଲ େଫେଡେରସନ ଏବଂ ଏହା ସଦସ୍ୟ ସ�ଠନର
�ୀକୃ ତ ି ମିଳବ
ି

େଗାଲେଡନ୍ େବବି
ଲି ଗ୍ ବଗର୍ଗୁଡ଼କ
ି
ବୟସ ବଗର୍ଗୁଡ଼କ
ି

1

2

3

େଗାଟିଏ ବୟସ ବଗର୍େର ଦଳଗୁଡ଼କ
ି

8

8

8

ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼କ
ି ର ସବର୍ନମ
ି � ସଂଖ୍ୟା

7

14

21

ଲିଗ୍ ଅପେରଟର୍ ଏହି ସିଜନେର ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଥିବା େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ବଗର୍ ଚୟନ
କରିପାରିେବ ।
େସହି ଅନୁ ସାେର େସମାନ�ର ଲିଗ୍ �ୀକୃ ତ ି ପାଇବ ।
1 �ାର୍ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲି ଗ୍:
ନୂ ଆ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଅପେରଟରମାନ� ପାଇଁ ଉ�ମ
2 �ାର୍ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲି ଗ୍:
• ଅଭି� ଲିଗ୍ ଅପେରଟରମାନ� ପାଇଁ ଉ�ମ, େଯଉଁମାେନ ଅଧିକ ବୟସ ବଗର୍ ଏବଂ ପିଲାମାନ�ୁ ନିେୟାଜିତ
କରିପାରିେବ ।
• ଏକାେଡମୀ ଆେ�ଡିେଟସନ୍ ପଏ� ପାଇବା ପାଇଁ ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ �ୀକୃ ତ�
ି ା� ଏକାେଡମୀଗୁଡ଼କ
ି ଏହି
ମାନଦ� ପୂରଣ କରିବାକୁ େହାଇଥାଏ ।
3 �ାର୍ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲି ଗ୍:
• ଘେରାଇ େଖଳାଳୀମାନ�ର ଏକ ଦୀଘର୍କାଳୀନ ବିକାଶ ପଥ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଥିବା କ�ବ ଏବଂ
ଏକାେଡମୀ ପାଇଁ ଉ�ମ ।
• କ�ବ ଲାଇେସନ� ପାଇଁ ଇ�ିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ଏବଂ ଆଇ-ଲିଗ୍ କ�ବଗୁଡ଼କ
ି ଏହି ମାନଦ� ପୂରଣ କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ ।

1:1 (ୱାନ୍-ଅଲ୍) ସବସିଡି
ମହିଳା େଖଳାଳି, �ଶି�କ, େରଫରି, େସ��ାେସବୀ ଏବଂ ଲିଡରମାନ� ବ��ତ ଅଂଶ�ହଣ ସହିତ ମହିଳା
ଫୁ ଟବଲର ବିକାଶ ପାଇଁ ଫି ଫା, ଏଏଫସି ଏବଂ ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ �ତିବ� । ଫୁ ଟବଲେର ସମ� ଲି�ର ସମାନ
ଅଂଶ�ହଣ ଏବଂ ପଡ଼ିଆେର େଖଳୁ ଥିବା ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା� ସମାନ ଅନୁ ପାତ ରହିବା �ୃହଣୀୟ ଅେଟ ଯଥା
1: 1 ଅନୁ ପାତ । ଏହି ଲ�୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏଆଇଏଫ୍ଏପ୍ ଫି ଫା ମହିଳା ବିକାଶ କାଯର୍୍ୟ�ମ ପା�ି
ମା�ମେର 1: 1 (ୱାନ୍ ଅଲ୍) ସବସିଡି ଅଫର୍ କରି ଆନ�ିତ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି । ଏହି ସବସିଡି େଗାଲେଡନ୍
େବବି ଲିଗେର ଝିଅମାନ�ର ସବର୍ାଧିକ ଅଂଶ�ହଣ ନି�ିତ କରିବାକୁ ସମ� ଲିଗ୍ ଅପେରଟରମାନ�ୁ ଉ�ାହିତ
କରିଥାଏ ।
ସବସିଡି ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େହବା ପାଇଁ ଲିଗ୍ ଅପେରଟର ଲିଗେର ସବର୍ନମ
ି � 50% ମହିଳା େଖଳାଳିମାନ�
ଅଂଶ�ହଣ ନି�ିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଲିଗ୍ ଅପେରଟସର୍ େକବଳ ଝିଅମାନ� ପାଇଁ ଲିଗ୍ ଆେୟାଜନ କରିବା ବିଷୟ ମଧି�ୟ ବିଚାରକୁ େନବା ଉଚିତ ।
ନିେମ�ା� ଅନୁ ଯାୟୀ ତିେନାଟି ଲିଗ୍ ବଗର୍େର 49 ଟି ଲିଗ୍ ଅପେରଟର� ପାଇଁ ସବସିଡି �ଦାନ କରାଯିବ:

ବଗର୍

ଲି ଗ୍ ସଂଖ୍ୟା

ସବସିଡି ପରିମାଣ

1 �ାର୍

28

₹25,000

2 �ାର୍

14

₹50,000

3 �ାର୍

7

₹1,00,000

ଯଦି ସ�ୃ� ବଗର୍େର ଅଧିକ େଯାଗ୍ୟ ଲିଗ୍ ଅଛି, େତେବ ଏହି ହ୍ୟା�ବୁ କ୍ ର ଆେପ�ି� ଏ ଅନୁ ଯାୟୀ ସେବର୍ା�ମ
ଲିଗ୍ ଚୟନ କରାଯିବ । େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ସିଜନ୍ େଶଷେର ସବସିଡି �ଦାନ କରାଯିବ ।

5v5

–

4 ସବର୍ନମ
ି �
3 କିମ�ା 4
2
3

2 ସବର୍ନମ
ି �
3 କିମ�ା 4
2
3
ନା

ବିରତି ସମୟ

ଫୁ ଟବଲ୍ ଆକାର

ଦିନ ପିଛା ସବର୍ାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା

ସ�ାହ ପିଛା ସବର୍ାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା

େଗାଲକିପର୍

(େଗାଲକିପର ସହିତ)

ସବର୍ାଧିକ େଗାଲ୍ େପା� ପରିସର

(େଗାଲକିପର ବିନା)

ସବର୍ାଧିକ େଗାଲ୍ େପା� ପରିସର

2x12 ସବର୍ନମ
ି �

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ନା

-

4x4 ସବର୍ନମ
ି �

-

ମ୍ୟାଚ ସମୟ

-

-

-

4v4

3v3

–

3v3

-

େଖଳ ଫମର୍ାଟ

2016 କିମ�ା 2017

ମି�ଡ

U7

2017 କିମ�ା 2018

ମି�ଡ

ଲି� �ାଥମିକତା

ବୟସ ସ�ର୍ (ଜନ� େହାଇଛ�ି)

U6

ବୟସ ବଗର୍ଗୁଡ଼କ
ି

–

1.82x1.22m

ନା

3

2

3 କିମ�ା 4

4 ସବର୍ନମ
ି �

2x12 ସବର୍ନମ
ି �

-

-

-

5v5

–

4v4

2015 କିମ�ା 2016

ମି�ଡ

U8

U9

5x2m

5x2m

1.82x1.22m

େକବଳ 7 v 7 ପାଇଁ

େକବଳ 7 v 7 ପାଇଁ

1.82x1.22m

3

2

4

6 ସବର୍ନମ
ି �

2x18 ସବର୍ନମ
ି �

-

7 v 7 (GK)

6v6

5 v 5 (GK)

–

4v4

2013 କିମ�ା 2014

ମି�ଡ

U10

3

2

4

6 ସବର୍ନମ
ି �

2x18 ସବର୍ନମ
ି �

-

7 v 7 (GK)

6v6

5v5

–

4v4

2014 କିମ�ା 2015

ମି�ଡ

ମ୍ୟାଚ୍ ଫମର୍ାଟ୍ (ଫୁ ଟବଲ୍)

6x2m

–

ହଁ

3

2

4 କିମ�ା 5

8 ସବର୍ନମ
ି �

2x24 ସବର୍ନମ
ି �

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–
–

2012 କିମ�ା 2013

ମି�ଡ

U11

6x2m

–

ହଁ

3

2

4 କିମ�ା 5

8 ସବର୍ନମ
ି �

2x24 ସବର୍ନମ
ି �

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–
–

2011 କିମ�ା 2012

ମି�ଡ

U12

2
3

2
3
ନା

ଦିନ ପିଛା ସବର୍ାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା

ସ�ାହ ପିଛା ସବର୍ାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା

େଗାଲକିପର୍

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ନା

3

2

3 କିମ�ା 4

4 ସବର୍ନମ
ି �

2x12 ସବର୍ନମ
ି �

–
4v4
–

2015 କିମ�ା 2016

ମି�ଡ

U8

3x2m

3x2m

1.82x1.22m

େକବଳ 5 v 5 ପାଇଁ

େକବଳ 5 v 5 ପାଇଁ
1.82x1.22m

3

2

3 କିମ�ା 4

5 ସବର୍ନମ
ି �

2x15 ସବର୍ନମ
ି �

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 କିମ�ା 2014

ମି�ଡ

U10

3

2

3 କିମ�ା 4

5 ସବର୍ନମ
ି �

2x15 ସବର୍ନମ
ି �

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 କିମ�ା 2015

ମି�ଡ

U9

3x2m

–

ହଁ

3

2

3 କିମ�ା 4

7 ସବର୍ନମ
ି �

2x20 ସବର୍ନମ
ି �

–
–
5 v 5 (GK)

2012 କିମ�ା 2013

ମି�ଡ

U11

ଏକ େଲା ବାଉନ� ଫୁ ଟସଲ୍ ବଲେର ଫୁ ଟସଲ୍ େଖଳାଯାଏ । ପିଲାମାନ� ପାଇଁ ସାଇଜ୍ 3 ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ କି�ୁ ସାଇଜ୍ 4 ଫୁ ଟସଲ୍ ବଲ୍ ସହିତ ମ� େଖଳାଯାଇପାରିବ ।

ମି�ଡ

U12

3x2m

–

ହଁ

3

2

3 କିମ�ା 4

7 ସବର୍ନମ
ି �

2x20 ସବର୍ନମ
ି �

–
–
5 v 5 (GK)

2011 କିମ�ା 2012

ସମତଳ, ଚି�ଣ ଏବଂ ଖଦଡ଼ା ପୃ�ଗୁଡ଼କ
ି େର ଉଭୟ ଇନେଡାର ଏବଂ ବାହାେର ଫୁ ଟସଲ୍ େଖଳାଯାଇପାରିବ । େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ପାଇଁ ଏହା କୃ �ମ
ି ଟଫର୍େର ମ� େଖଳାଯାଇପାରିବ ।

–

3 କିମ�ା 4

3 କିମ�ା 4

ଫୁ ଟସଲ୍ ଆକାର

ସବର୍ାଧିକ େଗାଲ୍ େପା� ପରିସର
(େଗାଲକିପର ସହିତ)

4 ସବର୍ନମ
ି �

2 ସବର୍ନମ
ି �

ବିରତି ସମୟ

1.82x1.22m

2x12 ସବର୍ନମ
ି �

4x6 ସବର୍ନମ
ି �

ମ୍ୟାଚ ସମୟ

ସବର୍ାଧିକ େଗାଲ୍ େପା� ପରିସର
(େଗାଲକିପର ବିନା)

3v3
4v4
–

3v3
–
–

େଖଳ ଫମର୍ାଟ

ନା

2016 କିମ�ା 2017

ମି�ଡ

U7

2017 କିମ�ା 2018

ମି�ଡ

ଲି� �ାଥମିକତା

ବୟସ ସ�ର୍ (ଜନ� େହାଇଛ�ି)

U6

ବୟସ ବଗର୍ଗୁଡ଼କ
ି

ମ୍ୟାଚ୍ ଫମର୍ାଟ୍ (ଫୁ ଟସଲ୍)

2
3

2
3
ନା

ଦିନ ପିଛା ସବର୍ାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା

ସ�ାହ ପିଛା ସବର୍ାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା

େଗାଲକିପର୍

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ନା

3

2

3 କିମ�ା 4

1 ସବର୍ନମ
ି �

3x4 ସବର୍ନମ
ି �

–
4v4
–

2015 କିମ�ା 2016

ମି�ଡ

U8

4x2m

4x2m

1.82x1.22m

େକବଳ 5 v 5 ପାଇଁ

େକବଳ 5 v 5 ପାଇଁ
1.82x1.22m

3

2

4

2 ସବର୍ନମ
ି �

3x5 ସବର୍ନମ
ି �

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 କିମ�ା 2014

ମି�ଡ

U10

3

2

4

2 ସବର୍ନମ
ି �

3x5 ସବର୍ନମ
ି �

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 କିମ�ା 2015

ମି�ଡ

U9

4x2m

ସାଧାରଣତଃ ବିଚ୍ ସକର୍ ଏକ ଜଳାଶୟ ନିକଟେର େଖଳାଯାଏ, େତଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟ� ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େଯ ଲିଗ୍ ଅପେରଟର ବୟ�� ତ�ାବଧାନ ବିନା ପିଲାମାେନ ପାଣି ଭିତରକୁ ନ
ଯିବା ପାଇଁ ଜେଣ ଉ�ଗର୍ୀକୃ ତ ବ୍ୟ�ି�ୁ େଯପରି ନିେୟାଜିତ କରିେବ।

ଏକ �ା�ାଡର୍ ଫୁ ଟବଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବାୟୁ ଚାପକୁ 0.2 ଏଟିଏମ୍ �ାସ କରି ନିୟମିତ ଫୁ ଟବଲେର ବିଚ୍ ଫୁ ଟବଲ୍ େଖଳାଯାଇପାରିବ ।

–

ହଁ

3

2

4 କିମ�ା 5

2 ସବର୍ନମ
ି �

3x6 ସବର୍ନମ
ି �

–
–
5 v 5 (GK)

2012 କିମ�ା 2013

ମି�ଡ

U11

• ବିଚ୍ ସକର୍ ବାଲି ଉପେର ଖାଲି ପାଦେର େଖଳାଯାଏ, େତଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟ� ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େଯ ବାଲିଟ ି ରୁ� େହବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହଁ ଏବଂ େଗାଡ଼ି, ଶାମୁକା କିମ�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ବ�ୁ ନ
ଥିବା ଉଚିତ ଯାହା ଜେଣ ବ୍ୟ�ି�ୁ ଆଘାତ ପହ�ାଇପାେର ।

–

3 କିମ�ା 4

3 କିମ�ା 4

ବଲ୍ ଆକାର

ସବର୍ାଧିକ େଗାଲ୍ େପା� ପରିସର
(େଗାଲକିପର ସହିତ)

1 ସବର୍ନମ
ି �

1 ସବର୍ନମ
ି �

ବିରତି ସମୟ

1.82x1.22m

3x4 ସବର୍ନମ
ି �

3x3 ସବର୍ନମ
ି �

ମ୍ୟାଚ ସମୟ

ସବର୍ାଧିକ େଗାଲ୍ େପା� ପରିସର
(େଗାଲକିପର ବିନା)

3v3
4v4
–

3v3
–
–

େଖଳ ଫମର୍ାଟ
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ପଏ� ସି�ମ୍
େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ପଏ�୍ ସି�ମ୍ େର ହାରିବା, � ଏବଂ ବିଜୟ ପାଇଁ
ଯଥା�େମ ପାର�ରିକ 0,1,3 ପଏ� ପରିବେ�ର୍ ହାରିବା, � ଏବଂ ବିଜୟ
ପାଇଁ ଯଥା�େମ 1,2,3 ପଏ� ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
େଗାେଲ�ନ େବବି ଲିଗେର ସମ� ଦଳ ଏବଂ େଖଳାଳି� ଅଂଶ�ହଣକୁ
େ�ା�ାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବ�ର୍ନ କରାଯାଇଛି, େତଣୁ େକୗଣସି ଦଳ
େଗାଟିଏ େଗମ୍ ହାରିେଲ ହରାଇେଲ ମ� େସମାେନ ଅଂଶ�ହଣ ପାଇଁ 1
ପଏ� ପାଇେବ ।
େଖଳଗୁଡ଼କ
ି େରଫରି କିମ�ା ଲିଗ୍ ଅପେରଟର୍ �ାରା ଅପେଡଟ୍ େହବା ପେର
ପଏ�ଗୁଡ଼କ
ି ଆପଣାଛାଏଁ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ େମାବାଇଲ୍ ଆପି�େକସନ୍
େର �ତିଫଳିତ େହବ

ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନଗୁଡ଼କ
ି େର
ପିଚ୍ ��ୁତ ି
ଉଦାହରଣଗୁଡକ
ି :

ବାେ�ଟବଲ୍ େକାଟର୍େର
ଫୁଟସଲ୍
େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ, ଫୁ ଟସଲ୍ େଖଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବାେ�ଟବଲ୍ େକାଟର୍କୁ
ମାକ�ଂେର େକୗଣସି ଆଖିଦୃ ଶଆ
ି ପରିବ�ର୍ନ ନ କରି ��ୁ ତ କରାଯାଇପାରିବ ।

େପନାଲି� �ଟ୍

େସ�ର ସକର୍ଲ୍

ସବ�ିଚୁ୍ୟସନ୍ ଲାଇନ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ

ବିଚ୍ ସକର୍ - ଫି ଲ�
ଅଫ୍ େପ�

ପିଚ୍ ନିେ��ଶାବଳୀ

ପୃ� ଏବଂ ବଲର �କାର:

�ାକୃତି ଘାସ

କୃ�ିମ ଚଟାଣ

କାଠ ଚଟାଣ

କୃ �ମ
ି ପିଚ୍

କଂ�ିଟ ଚଟାଣ

ବାଲିଆ ଚଟାଣ

• �ାନ ନିରାପଦ ଏବଂ ଉ�ମ ଭାବେର ର�ଣାେବ�ଣ କରାଯାଉଥ �ବା ଉଚିତ
• େଖଳିବା ପାଇ ଁ ଏକ ସମାନିଆ ଚଟାଣ ଥ �ବା ଉଚିତ

• ଫୁ ଟସଲ୍ ବ�ତୀତ, େଗାଲ୍ େପା�ଗୁଡ଼ିକ ସ�ୂ�� ଭାବେର ସୁର�ି ତ େହବା ଆବଶ�କ ଯାହା �ାରା

େସଗୁଡ଼ିକ ନିରାପଦ ରହିବ ଏବଂ ପି ଲାମାନ� ଆଘାତକୁ �ତିେରାଧ କରି ବା ପାଇ ଁ ଘୁ�ାଯାଇ ପାରି ବ
ନାହି ଁ।

• େଖଳାଳି ଏବଂ ଦଶ�କ� ପାଇ ଁ ପଯ��ା� ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲ� େହବା ଉଚିତ

• ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା� ପାଇ ଁ ଭି � ଭି � େଶୗଚାଳୟ ଉପଲ� େହବା ଉଚିତ
• େଖଳା ଯାଉଥ �ବା �ାନ �� ଭାବେର ଚି�ତ
ି କରାଯି ବା ଉଚିତ

• ଲି ଗ ୍ ସ��ୀୟ �ା�ିଂ ଏବଂ �ଚାର ସାମ�ା ସହିତ ପି ଲାମାନ� ପାଇ ଁ ଆକଷ�ଣୀୟ େହବା ଉଚିତ
ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍ ଏବଂ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲି ଗ ୍ �ା�ିଂ ବ�ବହାର କରି ବା ପାଇ ଁ ମ� ସୁପାରି ଶ
କରାଯାଉଛି ।

• ସ��ା / ରାତିେର ମ�ାଚ୍ ପାଇ ଁ ପଯ��ା� ଆେଲାକ ବ�ବ�ା ରହିବା ଉଚିତ

• ସୁପାରି ଶ: େରଫରି � ପାଖେର ଉପଯୁ� ୟୁନିଫମ� କିଟ୍ ଏବଂ �ିସି
� ଲ୍ ରହିବା ଉଚିତ

• ପଦ� ଦଶ�କମାନ� ବସି ବା �ାନଗୁଡ଼ିକ େକାନ୍ , ଦଉଡି କି�ା ଅନ� େକୗଣସି �ତିବ�କ ବ�ବହାର କରି
��ୁ ତ କରାଯି ବା ଉଚିତ ପି ଲା ଏବଂ ଟିମ ୍ ମ�ାେନଜରମାନ� ପାଇ ଁ ସଂର�ି ତ ଅ�ଳେର େକୗଣସି
ଦଶ�କ (କି�ା ପି ତାମାତା)�ୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯି ବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହ ଁ।

ଚିକ�
ି ା ବ�ବ�ା
• ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ �ାଥମିକ ଚିକ�
ି ା ସହାୟତା କିଟ୍ େଖଳ ପଡ଼ିଆେର ରଖିବା ଉଚିତ । ଅ�ତଃପେ� ଜେଣ ବ୍ୟ�ି,
େଖଳା ଯାଉଥିବା �ାନେର ଉପ�ିତ ରହି, �ାଥମିକ ଚିକ�
ି ା ସହାୟତା ଏବଂ ଜୀବନ ର�ାକାରୀ ସହାୟତା �ଦାନ ପାଇଁ
�ଶି�ିତ େହାଇଥିବା ଉଚିତ ।
• େଖଳା ଯାଉଥିବା �ାନେର ଜେଣ ଫି ଜଓ
ି / ଡା�ର ରହିବା ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ
• ନି�ିତ କର�ୁ େଯ ଆମ�ଲାନ�
ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ େଟଲିେଫାନ୍ ନମ�ର, ଠିକଣା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାଗର୍ ଉପଲ� ଅଛି, କଲ୍
�
କେଲ ଡା�ର ଆସିପାରୁଥିେବ ଏବଂ େଖଳ ପଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ଡା�ରଖାନା ଅଛି । ଲିଗ୍ ଆର� ପୂବର୍ରୁ ଟିମ୍

ମ୍ୟାେନଜରମାନ� ପାଇଁ ଏହି ସବିେଶଷ ତଥ୍ୟ ଉପଲ� େହବା ଉଚିତ । ଏହି ବିବରଣି େଖଳ ପଡ଼ିଆେର ମ� �ଦଶ�ତ
େହବା ଉଚିତ ।
• ପାନୀୟ ବିରତିର ଆେୟାଜନ କର�ୁ (କିଛ ି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନେର ଅ� ପରିମାଣେର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଉ�ାହିତ କର�ୁ ) ।
େକେତ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ: �ତି 15-20 ମିନଟ
ି େର 200 ମିଲି। େଖଳାଳି ଏବଂ େ��ାେସବୀମାନ� ପାଇଁ ପାଣି
ଉପଲ� େହବା ଉଚିତ ।
• େଖଳାଳିମାେନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂବର୍ରୁ ୱାମର୍ ଅପ୍ କରିବା ଉଚିତ୍
• ସମ�� ନିରାପ�ା ପାଇଁ ଲିଗ୍ ଅପେରଟରମାେନ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ପରି�ତ
ି ି େଯପରିକି ଗରମ, ବିଜୁଳି / ଘଡ଼ଘଡ଼ି
ଇତ୍ୟାଦି �ତି �ାନ େଦବା ଉଚିତ ।

ଫୁଟବଲର ଏକ ସଫଳ ଦିନ
ପାଇଁ ପା�ଟି େମୗଳିକ କାଯର୍୍ୟ

ନିରାପ�ାର ଅନୁ ଭବ

ପିଲାମାନ�ୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆଘାତରୁ ର�ା କରିବା ଯଦି ଜେଣ ପିଲା ନିଜକୁ ସୁର�ିତ
ମଣୁନାହିଁ, େସ ଖୁସି ନମେର କାଯର୍୍ୟକଳାପକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା କ�କର େହବ ।

�ାଗତ କରାଯାଉଥିବାର ଅନୁ ଭବ

ପିଲାର ବୟସ, ଲି�, ଦ�ତା / ଭି��ମତା, ଆକାର, ସଂ�ୃତ ି କିମ�ା ଭାଷା ଯାହା େହଉ ନା କାହିଁକି େସ ତାର
�ାଗତ କରାଯାଉଛି େବାଲି ଅନୁ ଭବ କରିବା ଉଚିତ । ଫୁ ଟବଲ୍ େହଉଛି ଏକ ପରିେବଶ େଯଉଁଥିେର େକୗଣସି
�କାରର େଭଦଭାବ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହଁ ।

ଜେଣ “ଭଲ େଖଳାଳୀ”
େହବାର ଅନୁ ଭବ

�େତ୍ୟକ ପିଲା ନିଜକୁ ସମଥର୍ ଅନୁ ଭବ କରିବା ଜରୁରୀ ଏହି କାରଣରୁ, ପିଲାମାନ�ୁ ଖରାପ ଅେପ�ା ଭଲ
କଥାଗୁଡ଼କ
ି ଉପେର ଗୁରୁ� େଦବା ପାଇଁ ସବର୍ଦା ଉ�ାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବ�ୁ �ର ଅନୁ ଭବ
ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟ ଦଳର େଖଳାଳୀମାନ� ମ�େର ବ�ୁ �ଭାବର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପରିେବଶ ସୃ�ି
କରିବା। ବୟ�ମାେନ �ଥେମ ତାହା କରି େଦଖାଇ ପାରିେବ ।

ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େହବାର
ଅନୁ ଭବ
ପିଲାମାେନ ସୃଜନଶୀଳ େହବା ସହିତ ନିଜର ଭାବନାକୁ �କାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉ�ାହିତ େହବା ଜରୁରୀ

ପିଲାମାନ�ୁ ସର
ୁ �ିତ
ରଖିବା
ଅଲ ଇ�ିଆ ଫୁ ଟବଲ େଫେଡେରସନ େଗାଲେଡନ େବବି ଲିଗେର
ଅଂଶ�ହଣ କରୁଥିବା ସମ� ପିଲା� ପାଇଁ ଏକ େକୗତୁ ହଳ�ଦ ଏବଂ ନିରାପଦ
ପରିେବଶ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ �ତିବ� । ସମ� ପିଲାମାନ�ର ସୁର�ା ଏବଂ
କଲ୍ୟାଣ ସବର୍�ଥମ �ାଥମିକତା । ଫୁ ଟବଲ୍ େଖଳିବା ସମୟେର, ପିଲାମାନ�ୁ
ଆଘାତରୁ ର�ା କରିବା ଏବଂ େସମାନ�ୁ ଏକ ସକରା�କ ଅଭି�ତା �ଦାନ
କରିବା ବୟ�ମାନ� ସାମୂହକ
ି ଦାୟି� । ଫୁ ଟବଲ୍ ପିଲାମାନ� ସେମତ
ସମ�� ଜୀବନେର ଏକ ଦୃ ଢ଼ ଏବଂ ସକରା�କ �ଭାବ ପକାଇପାେର ଏବଂ
ଏହା ବା�ବିକତାେର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ସଠିକ୍ ପରିେବଶ ଏବଂ
ସଂ�ୃତ ି େଯାଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପିଲାମାନ�ର ସୁର�ା ଦାୟି� ସମ�
ବୟ�� ପାଇଁ �ଯୁଜ୍ୟ ଯଥା:
• ପିତାମାତା ଏବଂ ଅଭିଭାବକ
• କୋଚ୍, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଏବଂ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା
• ଲିଗ୍ ଅପରେଟର୍, ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମ୍ବର
• ମ୍ୟାଚ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା
• ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଅଶୀଦାର
• ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ
• ପ୍ରଶଂସକ
ସମ� ପିଲା�ୁ ଆଘାତରୁ ସୁର�ିତ ରଖିବା ନି�ିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁର�ା
ବ୍ୟବ�ା । ଏହାର ଅଥର୍ େହଉଛି ବିପଦକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନ� �ତି
େହଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ େରାକିବା ପାଇଁ ସ�ିୟ ଭାବେର ଯଥାସ�ବ
ପଦେ�ପ େନବା।
ଶିଶୁ ସୁର�ା ବିଷୟେର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆେମ ଦୃ ଢ଼ ଭାବେର ପରାମଶର୍
େଦଉଛୁ େଯ ଆପଣ
https://safeguardinginsport.fifa.com/ େର ଫି ଫା
ଗାଡ�ଆନ୍ େସଫଗାଡ��୍ ଏେସନସିଆଲ� ପାଠ୍ୟ�ମ ପଢ଼ି ସମା� କର�ୁ ।

ଆଚରଣ ସଂହିତା

ଆଚରଣ ସଂହିତା େହଉଛି ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟ�� ପାଇଁ ଆଚରଣ ଏବଂ ମେନାଭାବ ନିେ�ର୍ଶାବଳୀ ଯାହା
ବିଷୟେର ଲିଗ୍ ଅପେରଟରମାେନ ବୁ ଝାଇେଦେବ । େରଫେରନ� ପାଇଁ ଆେମ କିଛ ି ଆଚରଣ ବିଧି
େସୟାର୍ କରୁଛୁ , କି�ୁ ଏହା ସ�ୂ�ର୍ କିମ�ା ଚୂଡା� ନୁ େହଁ । ଆପଣ� ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଯାହା �ଜୁ ଯ୍ୟ େସ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଆପଣ ଆଚରଣ ବିଧି େଯାଡି ପାରିେବ କିମ�ା ସରଳ କରିପାରିେବ । ଲିଗ୍ ପୂବର୍ରୁ
ଅପେରଟରମାେନ ମ� ଓରିଏେ�ସନ୍ ମିଟଂି କରିବାକୁ େ�ା�ାହିତ କରାଯାଉଛି େଯଉଁଥିେର ପିଲା,
ପିତାମାତା, େକାଚ୍, େରଫରିମାେନ ଅଂଶ�ହଣ କରିପାରିେବ, ଆେଲାଚନା କରିପାରିେବ, ସହମତ େହେବ
ଏବଂ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ନିଜ� ଆଚରଣ ବିଧି ନିରୂପଣ କରିପାରିେବ ।

ପିଲାମାନ�ର ଆଚରଣ ସଂହିତା

ମଁ:ୁ
• ଉପେଭାଗ କରିବା ଏବଂ ଖୁସି େହବା ପାଇଁ େଖଳିବ ି
• ଦଳେର ଜେଣ ଭଲ ସାଥୀ େହବି
• �ତିପ��ୁ ସ�ାନ େଦବି ଏବଂ େଖଳ ପୂବର୍ରୁ ଏବଂ ପେର େସମାନ�ୁ ଅଭିବାଦନ କରିବ ି
• େଖଳର ନିୟମ ଶିଖିବି ଏବଂ ସ�ାନ କରିବ ି
• େରଫରି ଏବଂ େକାଚମାନ� ନି��ି �ହଣ କରିବ ି
• ନିରେପ� ଭବାେର େଖଳିବ ି
• ଜିତେି ଲ ନ� ରହିବ ି ଏବଂ ହାରିେଲ ଦୁ ଃଖୀ େହବି ନାହିଁ
• େମାର େକାଚ୍, ପିତାମାତା କିମ�ା ଅଭିଭାବକମାନ� ସହିତ େଖଳକୁ ଯିବ ି
• ଯଦି େକୗଣସି ପିଲା କିମ�ା ମଁୁ ଅସୁ� କିମ�ା ଆଘାତ�ା� େହବି, େମାର େକାଚ୍, ଅଭିଭାବକ କିମ�ା
ଅଭିଭାବକମାନ�ୁ ଜଣାଇବି
• ଯଦି େକୗଣସି ପିଲା କିମ�ା ମଁୁ େକୗଣସି ବିଷୟେର ଖୁସି ନୁ େହଁ କିମ�ା ନିଜକୁ ସୁର�ିତ ମଣୁ ନାହିଁ େତେବ େମାର
େକାଚ୍, ପିତାମାତା କିମ�ା ଅଭିଭାବକମାନ� ସହିତ କଥା େହବି

ଅଭିଭାବକ� ଆଚରଣ ସଂହିତା
େକାଚ୍ | ପିତାମାତା | ଭଲୁ ୍ୟ�ିୟସର୍ | ସଂପୃ � ସମ� ବୟ�ମାେନ
ମ ଁୁ

• ପିଲାମାନ�ୁ େସମାେନ ନିେଜ ଉପେଭାଗ କରିବା ପାଇଁ େଖଳିବାକୁ ଉ�ାହିତ କରିବ ି
• ଫଳାଫଳ ନୁ େହଁ ବରଂ �ୟାସ ଏବଂ ଅଂଶ�ହଣକୁ �ଶଂସା କରିବ ି
• ଯା�ିକ ତ�ଟ ି ପାଇଁ କିମ�ା ମ୍ୟାଚେର ହରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ କଦାପି ଭ�ର୍ନା କରିବ ି ନାହିଁ
• ପିଲାମାନ�ୁ ସବର୍ଦା େଖଳର ନିୟମକୁ ସ�ାନ �ଦଶର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉ�ାହିତ କରିବ ି
• େଖଳର ଫଳାଫଳ ଯାହା େହଉ ନା କାହିଁକି ଉଭୟ ଦଳକୁ ଉ�ାହିତ କରିବ ି ଏବଂ ଅଭିନ�ନ ଜଣାଇବି
• େକାଚ୍ ଏବଂ େରଫରିମାନ� ନି��ିକୁ ସ�ାନ େଦବି, ଏବଂ ପିଲାମାନ�ୁ ମ� ତାହା କରିବାକୁ କହିବ ି
• ପିଲାମାନ�ୁ ବା� କରିବା ପରିବେ�ର୍ ଉ�ାହିତ କରିବ ି
• ସଂପୃ� ପିଲାମାନ�ର େକୗଣସି ଅସୁ�ତା କିମ�ା ଆଘାତ ବିଷୟେର ସେଚତନ ରହିବ ି
• ଫୁ ଟବଲରୁ ସମ� �କାର ଅପବ୍ୟବହାର ଦୂ ର କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ି ଏବଂ ପିଲାମାନ� ପାଇଁ ଏକ
ନିରାପଦ ଏବଂ ସକରା�କ ପରିେବଶ େଯାଗାଇବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ି
• ଭଲୁ ୍ୟ�ିୟର୍, �ଶି�କ, ସଂଗଠକ, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନ�ୁ େସମାନ� କାଯର୍୍ୟେର ସମଥର୍ନ, ଉ�ାହିତ ଏବଂ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ି ଏବଂ େସମାନ�ୁ କଦାପି ସମାେଲାଚନା କିମ�ା ନିରୁ�ାହିତ କରିବ ି ନାହିଁ
• ପିଲାମାନ� ପାଇଁ ଜେଣ ଆଦଶର୍ ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ ି ଏବଂ ଯାହା କହିବ ି ତାହା କରି େଦଖାଇବି ।

େରଫରି� ଆଚରଣ ସଂହିତା
ମଁ:ୁ
• ମେନରଖିବି େଯ ପିଲାମାନ� ପାଇଁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ େରଫରି ଭାବେର କାମ କରିବା ବୟ�ମାନ� ପାଇଁ ଏକ
ମ୍ୟାଚ୍ େରଫରି କାମ ଠାରୁ ସ�ୂ�ର୍ ଭି� ।
• ପିଲା ଏବଂ �ଶି�କମାନ�ୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂବର୍ରୁ ଏବଂ ପେର ପର�ରକୁ ଅଭିବାଦନ କରିବାକୁ କହିବ ି ।
• ସମ� ପରି�ତ
ି େି ର ନ୍ୟାୟପୂ�ର୍ େଖଳ ନି�ିତ କରିବ ି ।
• ନିୟମର ଉ�ଂଘନ ଦଶର୍ାଇବାେବେଳ �ିର, ନିରେପ� ଏବଂ ନ� ରହିବ ି
• ବିେଶଷକରି ପିଲାମାନ�ୁ ନିୟମ ଉ�ଂଘନଗୁଡକ
ି ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ �� କରିବ ି ।
• ଅତ୍ୟଧିକ ହ�େ�ପ କରିବ ି ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାମାନ�ୁ େଖଳିବାକୁ େଦବି ।
• ତ�ଟ ି ଅେପ�ା େଖଳର ଉ�ାହ ଉପେର ଗୁରୁ� େଦବି ।
• ପିଲା କିମ�ା ବୟ�� ପାଇଁ ଅନୁ ପଯୁ� ଭାଷାକୁ ବରଦା� କରିବ ି ନାହିଁ ।
• ପିଲାମାନ�ୁ ଆଘାତ କିମ�ା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ର�ା କରିବ ି ।
• ସମ�� ସହିତ ସକରା�କ ଏବଂ ଉ�ାହ�ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ ି ।

ଜି�ା ଚା�ିୟନସିପ୍
• �େତ୍ୟକ ଜି�ା େଯଉଁଠି 5 କିମ�ା ଅଧିକ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଆେୟାଜିତ ହୁ ଏ ଏକ ଜି�ା
ଚା�ିଅନସିପ୍ େପ� ଅଫ୍ ରାଉ� ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ ବିେବଚିତ େହବ ।
• �େତ୍ୟକ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ର େଖଳାଳିମାେନ ଲିଗ୍ ଅପେରଟର� �ାରା ମେନାନୀତ
େହେବ ଏବଂ ସ�ୃ� େଗାେଲ�ନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ଦଳର �ତିନଧି
ି � କରିେବ ।
• ଚା�ିଅନସିପ୍ U8, U10 ଏବଂ U12 ବୟସ ବଗର୍େର େଖଳାଯିବ ।
• ୟୁ ଥ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ େଖଳାଳି ନିଯୁ�ି ପାଇଁ ଏହା ଏକାେଡମୀ ଏବଂ କ�ବର �ାଉଟମାନ� ପାଇଁ ମ�
ସୁେଯାଗ �ଦାନ କରିବ ।
• �େତ୍ୟକ ବୟସ ବଗର୍ର ବିେଜତାମାନ�ୁ ଜି�ା ଚା�ିୟନ୍ ଭାବେର େଘାଷିତ କରାଯିବ!

ଲି ଗ୍ ଅପେରଟର୍
ରା�ି ଂ

ଲିଗ୍ ଅପେରଟରମାେନ, 1 �ାର୍, 2 �ାର୍ ଏବଂ 3 �ାର୍ େଗାଲେଡନ୍ େବବି ଲିଗ୍ ର �େତ୍ୟକ
ବଗର୍ ମ�େର ନିମ� ପାରାମିଟରଗୁଡ଼କ
ି ଆଧାରେର େସମାନ�ର କାଯର୍୍ୟଦ�ତା ଅନୁ ଯାୟୀ ମାନ୍ୟତା
ପାଇେବ । ଆେପ�ି� ଏେର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି:
• ସମ� ବୟସ ବଗର୍େର େଖଳାଯାଇଥିବା େମାଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା
• କନି� େଖଳାଳି� ଅଂଶ�ହଣର ଅନୁ ପାତ
• ବାଳିକାମାନ�ର ଅଂଶ�ହଣ
• ପ�ୀକୃ ତ ଇ ସାଟ�ଫିେକଟ୍ େକାଚମାନ� ସଂଖ୍ୟା
• ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ �ତିନଧି
ି ମାନ� �ାରା �ାନ ମୂଲ୍ୟା�ନ
• େସାସିଆଲ୍ ମିଡଆ
ି ର ବ୍ୟବହାର

େଖଳର ମାନକ

ଫୁଟବଲ୍

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟବଲ ନିୟମ : 3v3
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

ଚଉଡ଼ା : 10-12 ମିଟର
ଲମ� : 15-20 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

ବଲ ଆକାର 3 କିମ�ା 4 େହାଇପାେର ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

4-5 େଖଳାଳୀ (3 ଜଣ ଆଉଟଫି ଲ� େଖଳାଳୀ+1-2 ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ) ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ
େଯେତ ଥର ଚାହିଁେଲ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ସାମିଲ
କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ ।
ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର େହାଇଥିବା ଉଚିତ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ୍ ମ�
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ େକୗତୁ ହଳ�ଦ, ନିରାପଦ ଏବଂ ପିଲା େକ�ିକ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ଗଣନା
କରିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣନା କରିବା
ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 6 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 4 ଟି �ାଟର୍ର୍
ବିରତି ସମୟ : 2 ମିନଟ୍
ି

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 2 ଗଜ ଦୂ ରେର ରହିେବ ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରୀ ।
ଇନ୍ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲ ଫି �ାଯାଇଥିବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ଏକ େଗାଲ୍ େ�ାର
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । େତେବ, ଅଧିକ ସମୟ େଖଳ ବ� େଯପରି
ନେହବ େସଥି�ତି ଆେମ ସେଚତନ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଥା ସ�ବ, ପିଲାମାନ�ୁ େଖଳିବାକୁ
େଦବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

ସବୁ �ି କିକ୍ ଡାଇେରକ� େହବ । �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 2 ଗଜ ଦୂ ରେର ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର ଏକ ସିରୟ
ି ସ ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େନଇ େର�ି /େଗମ୍ ଅଫି ସଆ
ି ଲ
ବିଚାର କେଲ େପନାଲି� କିକ୍ ମିଳବ
ି ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍

େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବା ଲାଗି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ବଲକୁ କିକ୍ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସବୁ କିକ-ଇନ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ପେରା� ବା ଇନଡାଇେରକ� େହାଇଥାଏ ଅଥର୍ାତ୍ େଗାଟିଏ କିକ-ଇନ୍
ଜରିଆେର େଗାଲ େ�ାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବାର ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ �ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି ।
େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି �ାନରୁ େଗାଲ୍ କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ
ଏରିଆ ଏବଂ େପନାଲି� ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟବଲ ନିୟମ : 4v4
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

��: 12-15 ମିଟର
େଦୖଘର୍୍ୟ : 20-25 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

ବଲ ଆକାର 3 କିମ�ା 4 େହାଇପାେର ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

6-7 େଖଳାଳୀ (4 ଆଉଟଫି ଲ� େଖଳାଳୀ + 2-3 ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ େଯେତ ଥର ଚାହିଁେଲ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ େଯେକୗଣସି
ସମୟେର ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ ।
ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର େହାଇଥିବା ଉଚିତ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ୍ ମ�
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ େକୗତୁ ହଳ�ଦ, ନିରାପଦ ଏବଂ ପିଲା େକ�ିକ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ଗଣନା
କରିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣନା କରିବା
ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 12 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବିରତି ସମୟ : 4 ମିନଟ୍
ି

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 3
ଗଜ ଦୂ ରେର ରହିେବ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରୀ ।
ଇନ୍ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲ ଫି �ାଯାଇଥିବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ଏକ େଗାଲ୍
େ�ାର େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । େତେବ, ଅଧିକ ସମୟ େଖଳ ବ� େଯପରି
ନେହବ େସଥି�ତି ଆେମ ସେଚତନ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଥା ସ�ବ, ପିଲାମାନ�ୁ େଖଳିବାକୁ
େଦବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

ସବୁ �ି କିକ୍ ଡାଇେରକ� େହବ । �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 3 ଗଜ ଦୂ ରେର
ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର ଏକ ସିରୟ
ି ସ ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େନଇ େର�ି /େଗମ୍ ଅଫି ସଆ
ି ଲ
ବିଚାର କେଲ େପନାଲି� କିକ୍ ମିଳବ
ି ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍

େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବା ଲାଗି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ବଲକୁ କିକ୍ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁ
କିକ-ଇନ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ପେରା� ବା ଇନଡାଇେରକ� େହାଇଥାଏ ଅଥର୍ାତ୍ େଗାଟିଏ କିକ-ଇନ୍ ଜରିଆେର
େଗାଲ େ�ାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବାର ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ �ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି ।
େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି �ାନରୁ େଗାଲ୍ କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ
ଏରିଆ ଏବଂ େପନାଲି� ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ର ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟବଲ ନିୟମ : 5v5
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

��: 20-25 ମିଟର
େଦୖଘର୍୍ୟ: 30-35 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

7 ଏବଂ 8 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବୟସ ବଗର୍ ପାଇଁ ବଲ୍ ଆକାର 3 କିମ�ା 4 େହାଇପାେର
9 ଏବଂ 10 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବୟସ ବଗର୍ ପାଇଁ ବଲ୍ ଆକାର 4 େହବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

7-8 େଖଳାଳୀ (5 ଆଉଟଫି ଲ� େଖଳାଳୀ + 2-3 ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ େଯେତ ଥର ଚାହିଁେଲ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ େଯେକୗଣସି
ସମୟେର ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ ।
ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର େହାଇଥିବା ଉଚିତ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ୍ ମ�
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ େକୗତୁ ହଳ�ଦ, ନିରାପଦ ଏବଂ ପିଲା େକ�ିକ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ଗଣନା
କରିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣନା କରିବା
ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

7 ଏବଂ 8 ବଷର୍ରୁ କମ୍ ବଗର୍ ପାଇଁ:
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 12 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବିରତି ସମୟ : 4 ମିନଟ୍
ି
9 ଏବଂ 10 ରୁ କମ୍ ବୟସ ବଗର୍ ପାଇଁ :
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 18 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବିରତି ସମୟ : 6 ମିନଟ୍
ି

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 4 ଗଜ ଦୂ ରେର ରହିେବ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରୀ ।
ଇନ୍ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲ ଫି �ାଯାଇଥିବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ଏକ େଗାଲ୍ େ�ାର
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

7 ଏବଂ 8 ରୁ କମ୍ ବୟସ ବଗର୍: େଖଳର ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । େତେବ, ଅଧିକ
ସମୟ େଖଳ ବ� େଯପରି ନେହବ େସଥି�ତି ଆେମ ସେଚତନ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଥା ସ�ବ,
ପିଲାମାନ�ୁ େଖଳିବାକୁ େଦବା ଉଚିତ । 9 ଏବଂ 10 ରୁ କମ୍ ବୟସ ବଗର୍: େଖଳର
ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି କାଡର୍ �ଚଳିତ େହାଇଛି ।
େଚତାବନୀ ପାଇଁ ହଳଦିଆ କାଡର୍ । ଯଦି ଜେଣ େଖଳାଳୀ�ୁ ଦୁ ଇ ଥର ହଳଦିଆ ଏବଂ ଥେର ନାଲି
କାଡର୍ େଦଖାଯାଏ ତା’େହେଲ ତା�ୁ 2 ମିନଟ୍
ି ପାଇଁ େଖଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

ସବୁ �ି କିକ୍ ଡାଇେରକ� େହବ ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର ଏକ ସିରୟ
ି ସ ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େନଇ େର�ି /େଗମ୍ ଅଫି ସଆ
ି ଲ
ବିଚାର କେଲ େପନାଲି� କିକ୍ ମିଳବ
ି ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍

େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବା ଲାଗି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ବଲକୁ କିକ୍ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁ
କିକ-ଇନ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ପେରା� ବା ଇନଡାଇେରକ� େହାଇଥାଏ ଅଥର୍ାତ୍ େଗାଟିଏ କିକ-ଇନ୍ ଜରିଆେର
େଗାଲ େ�ାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବାର ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ �ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି ।
େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି �ାନରୁ େଗାଲ୍ କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ
ଏରିଆ ଏବଂ େପନାଲି� ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟବଲ ନିୟମ : 6v6
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

��: 25-30 ମିଟର
େଦୖଘର୍୍ୟ: 35-40 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

ବଲ୍ ର ଆକାର 4 େହବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

9-10 େଖଳାଳୀ (6 ଜଣ ଆଉଟ ଫି ଲ� େଖଳାଳୀ + 3-4 ଜଣ ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ େଯେତ ଥର ଚାହିଁେଲ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ େଯେକୗଣସି
ସମୟେର ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ । ଟିମ୍ କିଟ୍ ଏକା ର�ର େହବା
ଉଚିତ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ୍ ମ� ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି�
ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ େକୗତୁ ହଳ�ଦ, ନିରାପଦ ଏବଂ ପିଲା େକ�ିକ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ଗଣନା
କରିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣନା କରିବା
ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ: 18 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବିରତି ସମୟ: 6 ମିନଟ୍
ି

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 5 ଗଜ ଦୂ ରେର ରହିବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରୀ ।
ଇନ୍ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲ ଫି �ାଯାଇଥିବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ଏକ େଗାଲ୍ େ�ାର
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । େତେବ, ଅଧିକ ସମୟ େଖଳ ବ� େଯପରି
ନେହବ େସଥି�ତି ଆେମ ସେଚତନ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଥା ସ�ବ, ପିଲାମାନ�ୁ େଖଳିବାକୁ
େଦବା ଉଚିତ । ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି କାଡର୍ �ଚଳିତ େହାଇଛି । େଚତାବନୀ ପାଇଁ ହଳଦିଆ କାଡର୍
। ଯଦି ଜେଣ େଖଳାଳୀ�ୁ ଦୁ ଇ ଥର ହଳଦିଆ ଏବଂ ଥେର ନାଲି କାଡର୍ େଦଖାଯାଏ ତା’େହେଲ
ତା�ୁ 2 ମିନଟ୍
ି ପାଇଁ େଖଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

ସବୁ �ି କିକ୍ ଡାଇେରକ� େହବ ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର ଏକ ସିରୟ
ି ସ ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େନଇ େର�ି /େଗମ୍ ଅଫି ସଆ
ି ଲ
ବିଚାର କେଲ େପନାଲି� କିକ୍ ମିଳବ
ି ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍

େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବା ଲାଗି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ବଲକୁ କିକ୍ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁ
କିକ-ଇନ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ପେରା� ବା ଇନଡାଇେରକ� େହାଇଥାଏ ଅଥର୍ାତ୍ େଗାଟିଏ କିକ-ଇନ୍ ଜରିଆେର
େଗାଲ େ�ାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବାର ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ �ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି । େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି
�ାନରୁ େଗାଲ୍ କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ ଏରିଆ ଏବଂ େପନାଲି�
ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟବଲ ନିୟମ : 7v7(GK)
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

��: 30-35 ମିଟର
େଦୖଘର୍୍ୟ : 45-50 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

9 ଏବଂ 10 ରୁ କମ୍ ବୟସ ବଗର୍ :ବଲ୍ ର ଆକାର 4 େହବା ଉଚିତ ।
11 ଏବଂ 12 ରୁ କମ୍ ବୟସ ବଗର୍ :ବଲ୍ ର ଆକାର 4 କିମ�ା 5 େହବା ଉଚିତ ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

10-11 େଖଳାଳୀ (6 ଜଣ ଆଉଟ ଫି ଲ� େଖଳାଳୀ + େଗାଲକିପର +3-4 ଜଣ ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ
େଖଳାଳୀ) ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ ସାମିଲ େହବା ଅସୀମିତ ଏବଂ ଏହା େଯେକୗଣସି �େପଜ୍
ସମୟେର େହାଇପାେର

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ । ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର
େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ� ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ
ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ । େଗାଲକିପର େଗ�ାବ� ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ କି�ୁ ଏହା
ବା�ତାମୂଳକ ନୁ େହଁ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ େକୗତୁ ହଳ�ଦ, ନିରାପଦ ଏବଂ ପିଲା େକ�ିକ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ଗଣନା
କରିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣନା କରିବା
ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାେନ େବୖକ�ିକ ।

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

9 ଏବଂ 10 ରୁ କମ :
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 18 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବି�ାମ ସମୟ : 6 ମିନଟ୍
ି
11 ଏବଂ 12 ରୁ କମ୍ :
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 24 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବି�ାମ ସମୟ :8 ମିନଟ୍
ି

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 6 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରି ।
ଇନ୍ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲ ଫି �ିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ଏକ େଗାଲ୍ େ�ାର
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ୍ ନିୟମ େବୖକ�ିକ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି କାଡର୍ �ଚଳିତ େହାଇଛି
। େଚତାବନୀ ପାଇଁ ହଳଦିଆ କାଡର୍ । ଯଦି ଜେଣ େଖଳାଳୀ�ୁ ଦୁ ଇ ଥର ହଳଦିଆ ଏବଂ ଥେର
ନାଲି କାଡର୍ େଦଖାଯାଏ ତା’େହେଲ ତା�ୁ 2 ମିନଟ୍
ି ପାଇଁ େଖଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

9 ଏବଂ 10ରୁ କମ୍ : ସବୁ �ି କିକ୍ ଡାଇେରକ� ବା ସିଧାସଳଖ େହବ ।
11 ଏବଂ 12ରୁ କମ୍ : ପେରା� ବା ଇନଡାଇେରକ� କିକ୍ �ଚଳନ କରାଯିବ ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର ଏକ ସିରୟ
ି ସ ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େନଇ େର�ି /େଗମ୍ ଅଫି ସଆ
ି ଲ
ବିଚାର କେଲ େଜାରିମାନା କିକ୍ ଲାଗୁ େହବ ।

ନିୟମ 15 : େ�ା-ଇନ୍

େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବା ଲାଗି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ବଲ ଫି �ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଡାଇେରକ�
େ�ା-ଇନ୍ ଜରିଆେର େଗାଲ୍ େ�ାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ �ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି । େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି
�ାନରୁ େଗାଲ୍ କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ ଏରିଆ ଏବଂ େପନାଲି�
ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟବଲ ନିୟମ : 8v8(GK)
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

ଚଉଡ଼ା : 35-45 ମିଟର
ଲମ�ା : 50-60 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

ବଲ ଆକାର 4 କିମ�ା 5 େହାଇପାେର ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

11-12 େଖଳାଳୀ (7 ଜଣ ଆଉଟଫି ଲ� େଖଳାଳୀ+େଗାଲକିପର +3-4 ଜଣ ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ଅସୀମିତ େହାଇପାେର ଏବଂ େଯେକୗଣସି �େପଜେର
େସମାେନ ସାମିଲ େହାଇପାର�ି ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ । ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର
େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ� ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି�
ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ । େଗାଲକିପର େଗ�ାବ� ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ କି�ୁ ଏହା ବା�ତାମୂଳକ ନୁ େହଁ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ ମଜାଳିଆ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିଶୁ� �ତି େକ�ିତ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ବଜାୟ
ରଖିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣିବା ଏବଂ ଉଭୟ
ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ମୂଲ୍ୟବାନ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାେନ େବୖକ�ିକ ।

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 24 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବି�ାମ ସମୟ :8 ମିନଟ୍
ି

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

�ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ
ସାତ ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରି ।
ଇନ୍ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲ ଫି �ିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ମ୍ୟାଚର ଏକ ପରିଣାମ
ଭାେବ ଏକ େଗାଲ୍ େ�ାର େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ୍ ନିୟମ େବୖକ�ିକ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି କାଡର୍ �ଚଳିତ େହାଇଛି ।
େଚତାବନୀ ପାଇଁ ହଳଦିଆ କାଡର୍ । ଯଦି ଜେଣ େଖଳାଳୀ�ୁ ଦୁ ଇ ଥର ହଳଦିଆ ଏବଂ ଥେର ନାଲି କାଡର୍
େଦଖାଯାଏ ତା’େହେଲ ତା�ୁ ଦୁ ଇ ମିନଟ୍
ି ପାଇଁ େଖଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

େଖଳର ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । �ି କିକ୍ �ତ୍ୟ� ବା ଡାଇେରକ� କିମ�ା ପେରା� ବା
ଇନଡାଇେରକ� େହାଇପାେର ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର ଏକ ସିରୟ
ି ସ ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େନଇ େର�ି /େଗମ୍ ଅଫି ସଆ
ି ଲ ବିଚାର
କେଲ େଜାରିମାନା କିକ୍ ଲାଗୁ େହବ ।

ନିୟମ 15 : େ�ା-ଇନ୍

େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବା ଲାଗି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ବଲ ଫି �ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଡାଇେରକ�
େ�ା-ଇନ୍ ଜରିଆେର େଗାଲ୍ େ�ାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ �ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି । େଗାଲ୍ ଏରିଆର
େଯେକୗଣସି �ାନରୁ େଗାଲ୍ କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ ଏରିଆ
ଏବଂ େପନାଲି� ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟବଲ ନିୟମ : 9v9(GK)
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

ଚଉଡ଼ା : 45-50 ମିଟର
ଲମ� : 60-67 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

ବଲ ଆକାର 4 କିମ�ା 5 େହାଇପାେର ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

13-14 େଖଳାଳୀ (8ଜଣ ଆଉଟ ଫି ଲ� େଖଳାଳୀ + େଗାଲକିପର + 4-5 ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ଅସୀମିତ େହାଇପାେର ଏବଂ େଯେକୗଣସି �େପଜେର
େସମାେନ ସାମିଲ େହାଇପାର�ି ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ ।
ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ� ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ । େଗାଲକିପର େଗ�ାବ� ପି�ବ
ି ା
ଉଚିତ୍ କି�ୁ ଏହା ବା�ତାମୂଳକ ନୁ େହଁ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ ମଜାଳିଆ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିଶୁ� �ତି େକ�ିତ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ବଜାୟ
ରଖିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣିବା ଏବଂ ଉଭୟ
ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ମୂଲ୍ୟବାନ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାେନ େବୖକ�ିକ ।

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 24 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବି�ାମ ସମୟ :8 ମିନଟ୍
ି

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 8 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରି ।
ଇନ୍ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲ ଫି �ିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ଏକ େଗାଲ୍ େ�ାର
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ୍ ନିୟମ େବୖକ�ିକ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି କାଡର୍ �ଚଳିତ େହାଇଛି ।
େଚତାବନୀ ପାଇଁ ହଳଦିଆ କାଡର୍ । ଯଦି ଜେଣ େଖଳାଳୀ�ୁ ଦୁ ଇ ଥର ହଳଦିଆ ଏବଂ ଥେର ନାଲି କାଡର୍
େଦଖାଯାଏ ତା’େହେଲ ତା�ୁ ଦୁ ଇ ମିନଟ୍
ି ପାଇଁ େଖଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

େଖଳର ଆଇଏଫଏବି/ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ । �ି କିକ୍ �ତ୍ୟ� ବା ଡାଇେରକ� କିମ�ା ପେରା�
ବା ଇନଡାଇେରକ� େହାଇପାେର ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର ଏକ ସିରୟ
ି ସ ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େନଇ େର�ି /େଗମ୍ ଅଫି ସଆ
ି ଲ ବିଚାର
କେଲ େଜାରିମାନା କିକ୍ ଲାଗୁ େହବ ।

ନିୟମ 15 : େ�ା-ଇନ୍

େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବା ଲାଗି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ବଲ ଫି �ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଡାଇେରକ� େ�ା-ଇନ୍
ଜରିଆେର େଗାଲ୍ େ�ାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି, ତା’େହେଲ
�ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି । େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି �ାନରୁ େଗାଲ୍
କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

ଫୁଟସଲ୍

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟସଲ : 3v3
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

ଚଉଡ଼ା : 10-12 ମିଟର
ଲମ� : 15-20 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

ବଲ ଆକାର 3 କିମ�ା 4 େହାଇପାେର ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

4-5 େଖଳାଳୀ (3 ଜଣ ଆଉଟଫି ଲ� େଖଳାଳୀ+1-2 ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ଅସୀମିତ ଏବଂ େଯେକୗଣସି ସମୟେର
ସାମିଲ କରାଯାଇପାେର ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ ।
ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ� ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ ମଜାଳିଆ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିଶୁ� �ତି େକ�ିତ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ବଜାୟ
ରଖିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣିବା ଏବଂ ଉଭୟ
ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ମୂଲ୍ୟବାନ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 6 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 4 ଟି �ାଟର୍ସର୍
ବି�ାମ ସମୟ : 2 ମିନଟ୍
ି
ରନିଂ କ�କ୍ : ବଲେର େଖଳ ବାହାେର ବା ଆଉଟ ଅଫ୍ େପ� ଥିେଲ ସମୟ ଅଟକି ନଥାଏ ।

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 2 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରି ।
ଇନ୍ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲ ଫି �ିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ଏକ େଗାଲ୍ େ�ାର
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ। େତେବ, ଅଧିକ ସମୟ େଖଳ ବ� େଯପରି ନେହବ
େସଥି�ତି ଆେମ ସେଚତନ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଯଥା ସ�ବ, ପିଲାମାନ�ୁ େଖଳିବାକୁ ଦିଅ�ୁ ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

ସବୁ �ି କିକ୍ ସିଧାସଳଖ େହବ । �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 2 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ । ସ�ାଇଡ୍
ଟ୍ୟାକଲ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ନାହିଁ

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର ଏକ ସିରୟ
ି ସ ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େନଇ େର�ି /େଗମ୍
ଅଫି ସଆ
ି ଲ ବିଚାର କେଲ େଜାରିମାନା କିକ୍ ଲାଗୁ େହବ ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍

େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବା ଲାଗି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ବଲକୁ କିକ୍ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁ କିକ-ଇନ୍
ଗୁଡ଼କ
ି ପେରା� ବା ଇନଡାଇେରକ� େହାଇଥାଏ ଅଥର୍ାତ୍ େଗାଟିଏ କିକ-ଇନ୍ ଜରିଆେର େଗାଲ େ�ାର
କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି, ତା’େହେଲ
�ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି । େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି �ାନରୁ େଗାଲ୍
କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ ଏରିଆ ଏବଂ େପନାଲି� ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟସଲ : 4v4
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

ଚଉଡ଼ା : 12-15 ମିଟର
ଲମ�ା : 20-25 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

ଏହା ଏକ ଫୁ ଟସଲ ବଲ େହବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆକାର 3 କିମ�ା 4 େହାଇପାେର । ସାଇଜ୍ 3
ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଉଛି ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

6-7 େଖଳାଳୀ (4 ଆଉଟଫି ଲ� େଖଳାଳୀ + 2-3 ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ଅସୀମିତ ଏବଂ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ସାମିଲ
କରାଯାଇପାେର ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ । ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର
େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ� ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି�
ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ ମଜାଳିଆ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିଶୁ� �ତି େକ�ିତ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ବଜାୟ
ରଖିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣିବା ଏବଂ ଉଭୟ
ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ମୂଲ୍ୟବାନ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

7ରୁ କମ ଏବଂ 8ରୁ କମ୍
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 12 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବି�ାମ ସମୟ : 4 ମିନଟ୍
ି
9ରୁ କମ ଏବଂ 10 ରୁ କମ :
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 15 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବି�ାମ ସମୟ :5 ମିନଟ୍
ି
େକୗଣସି ଅତିର�
ି ସମୟ ନାହିଁ
ରନିଂ କ�କ୍ : ବଲେର େଖଳ ବାହାେର ବା ଆଉଟ ଅଫ୍ େପ� ଥିେଲ ସମୟ ଅଟକି ନଥାଏ ।

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 3 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରି ।
ଇନ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲକୁ କିକ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ଏକ େଗାଲ୍ େ�ାର
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ। େତେବ, ଅଧିକ ସମୟ େଖଳ ବ� େଯପରି ନେହବ
େସଥି�ତି ଆେମ ସେଚତନ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଯଥା ସ�ବ, ପିଲାମାନ�ୁ େଖଳିବାକୁ ଦିଅ�ୁ ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

ସବୁ �ି କିକ୍ ସିଧାସଳଖ େହବ । �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 3 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
ସ�ାଇଡ୍ ଟ୍ୟାକଲ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ନାହିଁ ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର ଏକ ସିରୟ
ି ସ ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େନଇ େର�ି /େଗମ୍ ଅଫି ସଆ
ି ଲ ବିଚାର
କେଲ େଜାରିମାନା କିକ୍ ଲାଗୁ େହବ ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍

େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରିବା ଲାଗି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ବଲକୁ କିକ୍ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁ କିକ-ଇନ୍
ଗୁଡ଼କ
ି ପେରା� ବା ଇନଡାଇେରକ� େହାଇଥାଏ ଅଥର୍ାତ୍ େଗାଟିଏ କିକ-ଇନ୍ ଜରିଆେର େଗାଲ େ�ାର
କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି, ତା’େହେଲ
�ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି । େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି �ାନରୁ େଗାଲ୍
କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ ଏରିଆ ଏବଂ େପନାଲି� ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ଫୁ ଟସଲ : 5v5(GK)
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

ଚଉଡ଼ା : ସବର୍ାଧିକ 15 ମିଟର
ଲମ�ା : ସବର୍ାଧିକ 30 ମିଟର

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

ଏହା ଏକ ଫୁ ଟସଲ ବଲ େହବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆକାର 3 କିମ�ା 4 େହାଇପାେର । ସାଇଜ୍ 3
ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଉଛି

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

8-9 େଖଳାଳୀ (7 ଜଣ ଆଉଟଫି ଲ� େଖଳାଳୀ+େଗାଲକିପର+3-4 ଜଣ ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ଅସୀମିତ ଏବଂ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ସାମିଲ
କରାଯାଇପାେର ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

େଯେକୗଣସି େ�ାଟର୍ସ୍ େଜାତା ଏବଂ ଶିନ୍ ଗାଡର୍ ବା�ତାମୂଳକ ।
ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ� ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ ମଜାଳିଆ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିଶୁ� �ତି େକ�ିତ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ବଜାୟ
ରଖିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣିବା ଏବଂ ଉଭୟ
ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ମୂଲ୍ୟବାନ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାେନ େବୖକ�ିକ ।

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ : 20 ମିନଟ୍
ି େଲଖାଏଁ 2 ଭାଗ
ବି�ାମ ସମୟ :7 ମିନଟ୍
ି
ରନିଂ କ�କ୍ : ବଲେର େଖଳ ବାହାେର ବା ଆଉଟ ଅଫ୍ େପ� ଥିେଲ ସମୟ ଅଟକି ନଥାଏ ।

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 4 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

ଆଉଟ୍ : ଆଉଟ୍ ଅଫ େପ� େହବା ପାଇଁ ବଲ୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କରିବା ଜରୁରି ।
ଇନ୍ : ପିଚ୍ ଭିତେର ବଲ ଫି �ିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଗାଲେପା� ଭିତେର, ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ େଗାଲ ଲାଇନ୍ ଅତି�ମ କେଲ ଏକ େଗାଲ୍ େ�ାର
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ। େଗାଟିଏ ଡାଇେରକ� �ି କିକ, େପନାଲି� କିକ୍ କିମ�ା
ଇନଡାଇେରକ� �ି କିକ୍ ସହିତ ଫାଉଲ େପନାଲି� ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ । ଆଗୁଆ େଚତାବନୀ କିମ�ା ଏକ
େସ�ିଂ ଅଫ୍ ଜରିଆେର ଦୁ ବର୍ବ୍ୟବହାର େଜାରିମାନା ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ। �ି କିକ୍ �ତ୍ୟ� ବା ଡାଇେରକ� କିମ�ା ପେରା� ବା
ଇନଡାଇେରକ� େହାଇପାେର । �େତ୍ୟକ ହାଫ୍େର �େତ୍ୟକ ଦଳକୁ େଗାଟିଏ �ି କିକ୍ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି
ମିଳଥ
ି ାଏ । ଷ� ଫାଉଲ୍େର ଏବଂ ତା’ପେର, �ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ ୧୦ ମିଟର କିକ୍ ଦିଆଯିବ । ବଲ୍
ଏବଂ େଗାଲ୍ ମ�େର ଜେଣ େହେଲ େଖଳାଳୀ�ୁ ରଖିବା ଲାଗି (େଗାଲକିପର�ୁ ଛାଡ଼ି) ଡିେଫ�ିଂ
ଦଳକୁ ଅନୁ ମତି ମିଳବ
ି ନାହିଁ । 10 ମିଟର ମାକର୍ ନିକଟରୁ କିକ୍ ମରାଯାଇପାରିବ କିମ�ା, ଯଦି 10
ମିଟର ପରିବେ�ର୍ େଗାଲର ଅଧିକ ନିକଟେର ଫାଉଲ େହାଇଛି ତା’େହେଲ େଯଉଁଠି ଫାଉଲ୍ େହାଇଛି
େସହି ଠାରୁ ହିଁ କିକ୍ ମରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

ଫାଉଲ କରିଥିବା ଦଳର ବିେରାଧୀ ଦଳକୁ ଏକ େପନାଲି� କିକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି , ବଲ୍
େଖଳେର ଥିବା ସମୟେର ନିଜର େପନାଲି� ଏରିଆ ମ�େର ଏକ ଡାଇେରକ� �ି କିକ୍ ଜରିଆେର ଏହି
ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ । େଯଉଁ େଖଳାଳ କିକ୍ ମାରିେବ ତା�ୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ ଅନ୍ୟ େଖଳାଳୀମାେନ ନି��
�
�ାନରୁ 4 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍

ବଲ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଟଚ୍ ଲାଇନ ଅତି�ମ କରିବା ପେର �ାଉ�େର କିମ�ା ଉପେର ଅଥବା ହଲ
ସିଲିଂେର ବଲ୍ ଛୁ ଇଁେଲ, େଶଷେର େଯଉଁ େଖଳାଳୀ ବଲକୁ �ଶର୍ କରିେବ େସହି ଦଳର �ତିପ� ଦଳକୁ
େଗାଟିଏ କିକ୍ ମାରିବାର ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କି�ୟରାନ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି, ତା’େହେଲ
ଡିେଫ�ିଂ ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କି�ୟରାନ� ମିଳବ
ି । ଡିେଫ�ିଂ ଦଳର େଗାଲକିପର� �ାରା େପନାଲି�
ଏରିଆର େଯେକୗଣସି ବି�ୁ ଠାରୁ ବଲ ଫି �ା ଯିବା ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଲାଗି ��ୁ ତ େହବାର ଚାରି
େସେକ� ମ�େର

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ । ଏହାକୁ କ�ର୍ର ଆକର୍ରୁ
ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ବିେରାଧୀ ଦଳର େଖଳାଳୀ କିକ୍ ନମରାଯିବା ପଯର୍୍ୟ� କ�ର୍ର ଆକର୍ ଠାରୁ 4
ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ବିଚ୍ ସକର୍

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ବିଚ ସକର ନିୟମ : 3v3
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

େଖଳ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ବାଲିେର ତିଆରି େହବ ।
ଚଉଡ଼ା : ସବର୍ାଧିକ 12 ମିଟର
ଲମ�ା : ସବର୍ାଧିକ 16 ମିଟର
�େତ୍ୟକ େଗାଲ ଲାଇନ ଠାରୁ 4 ମିଟର େଲଖାଏଁ ଦୂ ରତାେର ରଖାଯାଇଥିବା େକାନ/ଫ�ାଗ ମ�େର
ଏକ ଆନୁ ମାନିକ ଲାଇନେର େପନାଲି� ଏରିଆ ନି�ର୍ାରଣ କରାଯିବ

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

କମ ଏୟାର େ�ସର ଥିବା ଏକ ଫୁ ଟବଲ ଏଥିେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

4-5 େଖଳାଳୀ (3 ଜଣ ଆଉଟଫି ଲ� େଖଳାଳୀ+1-2 ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ଅସୀମିତ ଏବଂ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ସାମିଲ
କରାଯାଇପାେର ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ� ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ । େଜାତା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ନାହିଁ

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ ମଜାଳିଆ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିଶ�
ୁ �ତି େକ�ିତ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ବଜାୟ
ରଖିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣିବା ଏବଂ ଉଭୟ
ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ମୂଲ୍ୟବାନ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାେନ େବୖକ�ିକ ।

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

12ରୁ କମ୍
ମ୍ୟାଚ ସମୟ : 3 ମିନଟ
ି େଲଖାଏଁ 3ଟି ଅବଧିେର
ମ�ା�ର ସମୟ : 1 ମିନଟ୍
ି
7ରୁ କମ୍
ମ୍ୟାଚ ସମୟ : 4 ମିନଟ
ି େଲଖାଏଁ 3ଟି ଅବଧିେର
ମ�ା�ର ସମୟ : 1 ମିନଟ୍
ି
ରନିଂ କ�କ୍ : ବଲେର େଖଳ ବାହାେର ବା ଆଉଟ ଅଫ୍ େପ� ଥିେଲ ସମୟ ଅଟକି ନଥାଏ ।

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 2 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ।
ଦଳ ଜିତବ
ି ା/ହାରିବା/� େହବା େ��େର ମ୍ୟାଚ୍ େଶଷ େହାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

ଯଦି ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ ନିଜ ହାଫେର ଏକ ଫାଉଲ କର�ି, ତା’େହେଲ ଫାଉଲ କିକ୍ ମରାନଯିବା ପଯର୍୍ୟ�
ସବୁ େଖଳାଳୀ ବଲ୍ ପଛେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ବିେରାଧୀ ପ�� ହାଫ୍େର ଫାଉଲ େହାଇଥାଏ,
ତା’େହେଲ �ି କିକ୍ ନେହବା ପଯର୍୍ୟ� ସବୁ େଖଳାଳୀ ବଲ ଠାରୁ ଅତି କମେର 2 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର
ରହିେବ ଏବଂ ଲାଇନ ଅଫ୍ ଫାୟାରେର ଛିଡ଼ା େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଜେଣ େଖଳାଳୀ� ଉପେର
ଫାଉଲ େହେଲ, ଯଦି ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େଖଳାଳୀ ଆଘାତ�ା� େହାଇନଥା�ି ତା’େହେଲ ତା�ୁ ହିଁ
�ି କିକ୍ ମିଳବ
ି ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର େଗାଟିଏ �ି କିକ୍ ଭୁଲ େହେଲ େଗାଟିଏ େପନାଲି� କିକ୍ ଦିଆଯିବ । େଯଉଁ
େଖଳାଳ କିକ୍ ମାରିେବ ତା�ୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ ଅନ୍ୟ େଖଳାଳୀମାେନ ନି��
� �ାନରୁ 2 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର
ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍ /େ�ା-ଇନ୍

େଯେତେବେଳ ସ�ୂ�ର୍ ବଲ ଟଚ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବ େଶଷେର ବଲକୁ �ଶର୍ କରୁଥିବା
େଖଳାଳୀ� �ତିପ��ୁ ଏକ କିକ-ଇନ/େ�ା-ଇନ ଦିଆଯିବ । େଗାଟିଏ କିକ-ଇନ କିମ�ା ଏକ
େ�ା-ଇନ ଜରିଆେର ଏକ େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି, ତା’େହେଲ
�ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି । େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି �ାନରୁ େଗାଲ୍
କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ ଏରିଆ ଏବଂ େପନାଲି� ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ବିଚ ସକର ନିୟମ : 4v4
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

େଖଳ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ବାଲିେର ତିଆରି େହବ ।
ଚଉଡ଼ା : ସବର୍ାଧିକ 15 ମିଟର
ଲମ�ା : ସବର୍ାଧିକ 20 ମିଟର
�େତ୍ୟକ େଗାଲ ଲାଇନ ଠାରୁ 5 ମିଟର ଦୂ ରେର ରଖାଯାଇଥିବା େକାନ/ପତାକା ମ�େର ଏକ
ଆନୁ ମାନିକ ଲାଇନ ମା�ମେର େପନାଲି� ଏରିଆ ନି�ର୍ାରଣ କରାଯିବ ।

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

କମ ଏୟାର େ�ସର ଥିବା ଏକ ଫୁ ଟବଲ ଏଥିେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

6-7 େଖଳାଳୀ (4 ଆଉଟଫି ଲ� େଖଳାଳୀ + 2-3 ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ଅସୀମିତ ଏବଂ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ସାମିଲ
କରାଯାଇପାେର ।

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ� ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ । େଜାତା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ନାହିଁ

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ ମଜାଳିଆ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିଶୁ� �ତି େକ�ିତ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ବଜାୟ
ରଖିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣିବା ଏବଂ ଉଭୟ
ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ମୂଲ୍ୟବାନ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାେନ େବୖକ�ିକ ।

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

7ରୁ କମ ଏବଂ 8ରୁ କମ୍
ମ୍ୟାଚ ସମୟ : 4 ମିନଟ
ି େଲଖାଏଁ 3ଟି ଅବଧିେର
ମ�ା�ର ସମୟ : 1 ମିନଟ୍
ି
9 ଏବଂ 10 ରୁ କମ :
ମ୍ୟାଚ ସମୟ : 5 ମିନଟ
ି େଲଖାଏଁ 3ଟି ଅବଧିେର
ମ�ା�ର ସମୟ : 2 ମିନଟ୍
ି
ରନିଂ କ�କ୍ : ବଲେର େଖଳ ବାହାେର ବା ଆଉଟ ଅଫ୍ େପ� ଥିେଲ ସମୟ ଅଟକି ନଥାଏ ।

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 3 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ।
ଦଳ ଜିତବ
ି ା/ହାରିବା/� େହବା େ��େର ମ୍ୟାଚ୍ େଶଷ େହାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

ଯଦି ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ ନିଜ ହାଫେର ଏକ ଫାଉଲ କର�ି, ତା’େହେଲ ଫାଉଲ କିକ୍ ମରାନଯିବା ପଯର୍୍ୟ�
ସବୁ େଖଳାଳୀ ବଲ୍ ପଛେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ବିେରାଧୀ ପ�� ହାଫ୍େର ଫାଉଲ େହାଇଥାଏ,
ତା’େହେଲ �ି କିକ୍ ନେହବା ପଯର୍୍ୟ� ସବୁ େଖଳାଳୀ ବଲ ଠାରୁ ଅତି କମେର 3 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ
ଏବଂ ଲାଇନ ଅଫ୍ ଫାୟାରେର ଛିଡ଼ା େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଜେଣ େଖଳାଳୀ� ଉପେର ଫାଉଲ
େହେଲ, ଯଦି ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େଖଳାଳୀ ଆଘାତ�ା� େହାଇନଥା�ି ତା’େହେଲ ତା�ୁ ହିଁ �ି କିକ୍
ମିଳବ
ି ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର େଗାଟିଏ �ି କିକ୍ ଭୁଲ େହେଲ େଗାଟିଏ େପନାଲି� କିକ୍ ଦିଆଯିବ । େଯଉଁ
େଖଳାଳ କିକ୍ ମାରିେବ ତା�ୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ ଅନ୍ୟ େଖଳାଳୀମାେନ ନି��
� �ାନରୁ 3 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର
ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍ /େ�ା-ଇନ୍

େଯେତେବେଳ ସ�ୂ�ର୍ ବଲ ଟଚ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବ େଶଷେର ବଲକୁ �ଶର୍ କରୁଥିବା େଖଳାଳୀ�
�ତିପ��ୁ ଏକ କିକ-ଇନ/େ�ା-ଇନ ଦିଆଯିବ । େଗାଟିଏ କିକ-ଇନ କିମ�ା ଏକ େ�ା-ଇନ ଜରିଆେର
ଏକ େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କିକ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି, ତା’େହେଲ
�ତିପ� ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳବ
ି । େଗାଲ୍ ଏରିଆର େଯେକୗଣସି �ାନରୁ େଗାଲ୍
କିକ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ । େକେତକ େ��େର, େଗାଲ ଏରିଆ ଏବଂ େପନାଲି� ଏରିଆର ଅଥର୍ ସମାନ
େହାଇଥାଏ ।

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ ।

େଖଳର ସଂେଶାଧିତ ବିଚ ସକର ନିୟମ : 5v5(GK)
ନିୟମ 1 : ଫି ଲ� ଅଫ୍ େପ�

େଖଳ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ବାଲିେର ତିଆରି େହବ ।
ଚଉଡ଼ା : ସବର୍ାଧିକ 18 ମିଟର
ଲମ�ା : ସବର୍ାଧିକ 24 ମିଟର
�େତ୍ୟକ େଗାଲ ଲାଇନ ଠାରୁ 6 ମିଟର ଦୂ ରେର ରଖାଯାଇଥିବା େକାନ/ପତାକା ମ�େର ଏକ
ଆନୁ ମାନିକ ଲାଇନ ମା�ମେର େପନାଲି� ଏରିଆ ନି�ର୍ାରଣ କରାଯିବ ।

ନିୟମ 2 : ବଲ୍

କମ ଏୟାର େ�ସର ଥିବା ଏକ ଫୁ ଟବଲ ଏଥିେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 3: େଖଳାଳୀମାେନ

8-9 େଖଳାଳୀ (4 ଜଣ ଆଉଟ ଫି ଲ� େଖଳାଳୀ + େଗାଲକିପର+3-4 ଜଣ ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ େଖଳାଳୀ)
ସବ�ିଚୁ୍ୟଟ୍ େଖଳାଳୀ ସାମିଲ େହବା ଅସୀମିତ ଏବଂ ଏହା େଯେକୗଣସି ସମୟେର େହାଇପାେର

ନିୟମ 4 : େଖଳାଳୀମାନ� ଉପକରଣ

ଦଳର କିଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ସମାନ ର�ର େହାଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିକ� ଭାେବ, ର�ୀନ ବିବ� ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ । �ତିପ� ଦଳ ଭି� ର�ର େପାଷାକ ପି�ବ
ି ା ଉଚିତ୍ । େଜାତା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ନାହିଁ

ନିୟମ 5: େର�ି

େଖଳ ପରିେବଶକୁ ମଜାଳିଆ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିଶୁ� �ତି େକ�ିତ ରଖିବା ଲାଗି ଜେଣ େଖଳ
ପଯର୍୍ୟେବ�କ�ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇପାେର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟି� ମ�େର ରହିଛ ି ସମୟ ବଜାୟ
ରଖିବା, ନିୟମ ମାନିବା େଖଳ ଆର�, ବ� ଓ ପୁନଃ ଆର� କରିବା, େ�ାର ଗଣିବା ଏବଂ ଉଭୟ
ଦଳର ସବୁ ଠୁ ‘ମୂଲ୍ୟବାନ େଖଳାଳୀ’�ୁ ଚି�ଟ କରିବା ।

ନିୟମ 6: ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାେନ େବୖକ�ିକ ।

ନିୟମ 7 : ମ୍ୟାଚର ଅବଧି

9 ଏବଂ 10 ରୁ କମ :
ମ୍ୟାଚ ସମୟ : 5 ମିନଟ
ି େଲଖାଏଁ 3ଟି ଅବଧିେର
ମ�ା�ର ସମୟ : 2 ମିନଟ୍
ି
11 ଏବଂ 12 ରୁ କମ୍ :
ମ୍ୟାଚ ସମୟ : 6 ମିନଟ
ି େଲଖାଏଁ 3ଟି ଅବଧିେର
ମ�ା�ର ସମୟ : 2 ମିନଟ୍
ି
ରନିଂ କ�କ୍ : ବଲେର େଖଳ ବାହାେର ବା ଆଉଟ ଅଫ୍ େପ� ଥିେଲ ସମୟ ଅଟକି ନଥାଏ ।

ନିୟମ 8: େଖଳ ଆର� ଏବଂ ପୁନଃଆର�

େସ�ର ମାକର୍ ଠାରୁ �ତି��ୀମାେନ ଅତିକମେର 4 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ।

ନିୟମ 9: େଖଳେର ବଲ ଇନ୍ ଏ� ଆଉଟ୍

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ।

ନିୟମ 10: ଏକ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନି�ର୍ୟ କରିବା

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ।
ଦଳ ଜିତବ
ି ା/ହାରିବା/� େହବା େ��େର ମ୍ୟାଚ୍ େଶଷ େହାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 11 : ଅଫସାଇଡ୍

ଅଫସାଇଡ ନାହିଁ

ନିୟମ 12 : ଫାଉଲ ଏବଂ ଦୁ ବର୍୍ୟବହାର

େଖଳର ଫି ଫା ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ।

ନିୟମ 13 : �ି କିକ୍

ଯଦି ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ ନିଜ ହାଫେର ଏକ ଫାଉଲ କର�ି, ତା’େହେଲ ଫାଉଲ କିକ୍ ମରାନଯିବା ପଯର୍୍ୟ�
ସବୁ େଖଳାଳୀ ବଲ୍ ପଛେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ବିେରାଧୀ ପ�� ହାଫ୍େର ଫାଉଲ େହାଇଥାଏ,
ତା’େହେଲ �ି କିକ୍ ନେହବା ପଯର୍୍ୟ� ସବୁ େଖଳାଳୀ ବଲ ଠାରୁ ଅତି କମେର 4 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିେବ
ଏବଂ ଲାଇନ ଅଫ୍ ଫାୟାରେର ଛିଡ଼ା େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଜେଣ େଖଳାଳୀ� ଉପେର ଫାଉଲ
େହେଲ, ଯଦି ଫାଉଲ େହାଇଥିବା େଖଳାଳୀ ଆଘାତ�ା� େହାଇନଥା�ି ତା’େହେଲ ତା�ୁ ହିଁ �ି କିକ୍
ମିଳବ
ି ।

ନିୟମ 14 : େପନାଲି� କିକ୍

େପନାଲି� ଏରିଆ ଭିତେର େଗାଟିଏ �ି କିକ୍ ଭୁଲ େହେଲ େଗାଟିଏ େପନାଲି� କିକ୍ ଦିଆଯିବ । େଯଉଁ
େଖଳାଳ କିକ୍ ମାରିେବ ତା�ୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ ଅନ୍ୟ େଖଳାଳୀମାେନ ନି��
� �ାନରୁ 4 ୟାଡର୍ ଦୂ ରେର ରହିବା
ଉଚିତ୍ ।

ନିୟମ 15 : କିକ୍ ଇନ୍ /େ�ା-ଇନ୍

େଯେତେବେଳ ସ�ୂ�ର୍ ବଲ ଟଚ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବ େଶଷେର ବଲକୁ �ଶର୍ କରୁଥିବା େଖଳାଳୀ�
�ତିପ��ୁ ଏକ କିକ-ଇନ/େ�ା-ଇନ ଦିଆଯିବ । େଗାଟିଏ କିକ-ଇନ କିମ�ା ଏକ େ�ା-ଇନ ଜରିଆେର
ଏକ େଖଳ ପୁଣିଥେର ଆର� କରାଯାଇପାରିବ ।

ନିୟମ 16 : େଗାଲ୍ କି�ୟରାନ୍

ଯଦି ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳ େଗାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବଲ୍ �ସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଶଷେର �ଶର୍ କର�ି, ତା’େହେଲ
ଡିେଫ�ିଂ ଦଳକୁ ଏକ େଗାଲ୍ କି�ୟରାନ� ମିଳବ
ି । ଡିେଫ�ିଂ ଦଳର େଗାଲକିପର� �ାରା େପନାଲି�
ଏରିଆର େଯେକୗଣସି ବି�ୁ ଠାରୁ ବଲ ଫି �ା ଯିବା ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଲାଗି ��ୁ ତ େହବାର ଚାରି
େସେକ� ମ�େର

ନିୟମ 17 : କ�ର୍ର କିକ୍

ଯଦି ବଲ୍ େଗାଲ ଲାଇନକୁ ଅତି�ମ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଡିେଫ�ିଂ ଦଳ େଶଷେର ଏହାକୁ �ଶର୍ କର�ି,
ତା’େହେଲ, ଆ�ମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏକ କ�ର୍ର କିକ୍ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ

ଆେପ�ି� ଏ

ଲିଗ େୱେଟଜ୍ ପଏ� ଏବଂ ତୁ ଳନା

50

11
10
86
ହଁ
-

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

8ରୁ କମ୍ େଖଳାଳୀ� ସଂଖ୍ୟା

9ରୁ କମ୍ େଖଳାଳୀ� ସଂଖ୍ୟା

10ରୁ କମ୍ େଖଳାଳୀ� ସଂଖ୍ୟା

11ରୁ କମ୍ େଖଳାଳୀ� ସଂଖ୍ୟା

12ରୁ କମ୍ େଖଳାଳୀ� ସଂଖ୍ୟା

ବାଳିକା� ସଂଖ୍ୟା

ପ�ି କୃ ତ ଇ
ସାଟ�ଫିେକଟ୍ େକାଚ୍1

େଖଳ �ାନ ଆକଳନ2

େସାଶାଲ ମିଡଆ
ି ର ବ୍ୟବହାର3

େରଟି�ସ୍

430

0

x1.5

7ରୁ କମ୍ େଖଳାଳୀ� ସଂଖ୍ୟା

1308

50

22

0

0

100

80

72

0

0

-

ହଁ

96

5

25

157

0

100

0

68

0

0

168

ଲିଗ୍ ବି

1241

50

480

25

50

157

0

125

0

102

0

0

252

ପଏ��

1: ଆପେର ନିଜର େକାଚ୍ େରଜିେ�ସନ ଆଇଡି ସହିତ ପ�ି କରଣ କରିଥିବା ଟିମ ମ୍ୟାେନଜର� େମାଟ୍ ସଂଖ୍ୟା
2: ଜେଣ ଏଆଇଏଫଏଫ �ତିନଧି
ି � �ାରା ମୂଲ୍ୟା�ନ କରାଯିବ
3: େସାଶଲ ମିଡଆ
ି େର େକୗଣସି �ାସ�ି କ େପା� କରିବା ସମୟେର "#goldenbabyleague" ର ବ୍ୟବହାର କର�ୁ ।

0

80

64

48

0

0

x1.5

6ରୁ କମ୍ େଖଳାଳୀ� ସଂଖ୍ୟା

504

336

x1.5

େମାଟ୍ ମ୍ୟାଚ

ପଏ��

ଲିଗ୍ ଏ

େୱେଟଜ୍ ବା ଗୁରୁ�

-

ନା

54

20

38

0

0

112

0

82

0

68

324

ଲିଗ୍ ସି

ନିମ�େର େକେତକ େୱେଟଜ୍ ଏବଂ ଲିଗଗୁଡ଼କ
ି କିଭଳି ତୁ ଳନା କରାଯିବ ଓ େର� ��ୁ ତ କରାଯିବ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି

1297

0

270

100

76

0

0

140

0

123

0

102

486

ପଏ��

�ାନ ମଲ
ୂ ୍ୟା�ନ

ସାମୟିକ

ମାନକଗୁଡ଼କ
ି

ଫୁ ଟବଲ୍ ପିଚ୍

ପିଚର ଆକାର େଖଳର ମାନକ ଅନୁ ଯାୟୀ େହାଇଛି କି?
(ହଁ/ନା) ଯଦି ‘ନା’, ଦୟାକରି ବିବରଣୀ ଦିଅ�ୁ ।

3

ପିଚ୍ ଠିକ୍ ଭାେବ ମାକର୍ କରାଯାଇଛି କି?
(ହଁ/ନା) ଯଦି ‘ନା’, ଦୟାକରି କେମ� େଶୟାର କର�ୁ ।

3

େଗାଲେପା�ର ଦିଗ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗର୍ଦଶ�କା 3 ଅନୁ ଯାୟୀ ରହିଛ ି କି?
(ହଁ/ନା) ଯଦି ‘ନା’, ଦୟାକରି କେମ� େଶୟାର କର�ୁ ।

2

ପିଚ୍େର େଖଳିବା େକେତ ନିରାପଦ ତାହା ମୂଲ୍ୟା�ନ କର�ୁ ?

5

େୱେଟଜ୍ ବା ଗୁରୁ�

13
ଉପକରଣ

ମ୍ୟାଚେର ଯେଥ� ସଂଖ୍ୟକ ବଲ ଉପେଯାଗ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ
ତାହାର ମୂଲ୍ୟା�ନ କର�ୁ ?

2

ମ୍ୟାଚ୍ର ମାଗର୍ଦଶ�କା ଅନୁ ଯାୟୀ ଫୁ ଟବଲର ଆକାର େହାଇଛି କି, ଯଦି
‘ନା’, ଦୟାକରି କେମ� େଶୟାର କର�ୁ ।

3

ଦଳଗୁଡ଼କ
ି ଅଲଗା ଅଲଗା ର�ର ଜସ� ପି�ଛ
ି �ି କି (କିମ�ା ଯଦି ର�
ସମାନ ରହିଛ ି ତା’େହେଲ ଅଲଗା ବିବ� ପି�ଛ
ି �ି କି)?

2

େଖଳାଳୀମାେନ େଖଳ ମାନକଗୁଡ଼କ
ି ର ନିୟମ 4 ଅନୁ ଯାୟୀ ସ�ୂ�ର୍
କିଟ (ସଟର୍ସ, ଜସ�, େଜାତା, ଶିନ୍ ଗାଡର୍ସ, �କି�ସ୍) ପି�ଛ
ି �ି କି?

2
9

ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼କ
ି

େଖଳାଳୀ, େକାଚ ଏବଂ େରଫରି� ପାଇଁ େଶଡ୍ ବ୍ୟବ�ା ରହିଛ ି କି?
(ବିେଶଷ କରି ଖରାପ ପାଣିପାଗ ପାଇଁ)

2

େଖଳାଳୀ, େକାଚ୍ ଏବଂ େରଫରି� ପାଇଁ େକୗଣସି ନି��
� ‘ବି�ାମ �ାନ’
ରହିଛ ି କି?

2

ପଡ଼ିଆେର ‘ପିଇବା ପାଣି’ର ବ୍ୟବ�ା କରାଯାଇଛି କି?

6
10

େମଡ଼ିକାଲ

ଫୁ ଟବଲ ପିଛ ନିକଟେର ଫା�-ଏଡ୍ କିଟ୍ ବ୍ୟବ�ା
ଅଛି କି?

6

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟେର ଜେଣ ଫି ଜଓ
ି େଥରାପି�/ଡା�ର ଉପ�ିତ
ରହିଛ�ି କି?

5

େଖଳ ଆେୟାଜନ �ଳୀେର ଲିଗ୍ ପରିଚାଳକ ଜରୁରିକାଳୀନ େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ
(ଏମ�ଲାନ�
� , ହ�ିଟାଲ, ଡା�ର) �ଦାନ କରିଛ�ି କି?

2
13

େଶୗଚାଳୟ

େଖଳ ପରିସରେର େଶୗଚାଳୟ ବ୍ୟବ�ା ଅଛି କି?

5

ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ� ପାଇଁ ଅଲଗା େଶୗଚାଳୟ ରହିଛ ି କି?

4

େଶୗଚାଳୟ ସଫା ଅଛି କି?

4

ବି�ାମକ�େର ‘ରନିଂ ୱାଟର’ ବ୍ୟବ�ା ରହିଛ ି କି?

4
17

େରଫରୀ

ଯେଥ� ସଂଖ୍ୟକ େର�ି �ୁ ନିେୟାଜିତ କରାଯାଇଛି କି?

3

େର�ି ସଠିକ୍ କିଟ୍ ପି�ଛ
ି �ି କି?

2

େଖଳର ନି�ର୍ାରିତ ମାନକ ଅନୁ ଯାୟୀ େର�ି � ବା େର�ି କାଯର୍୍ୟ
କରାଯାଉଛି କି?

2
7

�ା�ିଂ

େଖଳ �ାନେର େକୗଣସି �କାରର �ା�ିଂ କରାଯାଉଛି କି?

2

ଏଆଇଏଫଏଫ ଏବଂ େଗାେଲ�ନ େବବି ଲିଗ୍ର �ା�ିଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି
କି?

2
4

ଶିଶୁ� ସୁର�ା
ବ୍ୟବ�ା

ଆପଣ� ପଯର୍୍ୟେବ�ଣ ସମୟେର ପିଲାମାନ� ପାଇଁ ଫୁ ଟବଲର ଏକ ସକାରା�କ
ଏବଂ ମଜାଳିଆ ଅନୁ ଭୂତି ଥିଲା କି?

4

େଖଳ ସମୟେର ପିଲାମାେନ ସୁର�ା ଉପକରଣ
ପି�ଛ
ି �ି କି?

3

ପିଲାମାନ�ୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ଯେଥ� ସଂଖ୍ୟାେର ବୟ� ଉପ�ିତ
ଅଛ�ି କି? ବୟ�� ମ�େର ଅଭିଭାବକ, େକାଚ୍, େ��ାେସବୀ �ମୁଖ
ସାମିଲ

3

େଖଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଉ�ାହିତ କରିବା ଲାଗି ବୟ�ମାେନ ସକାରା�କ ଏବଂ ଉ�ାହପୂ�ର୍
ଭାଷା/ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ�ି କି?

4

େକବଳ ଅଧିକୃ ତ ବ୍ୟ�ି ଏବଂ ଫୁ ଟବଲ ସହ ଜଡ଼ିତ େଲାକମାେନ ପିଲାମାନ�ର ଫେଟା
ଉଠାଉଛ�ି କି?

3
17

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗର୍ଦଶ�କା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଲିଗ୍ ଆେୟାଜନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି
କି?

5

ଯଦି ଝିଅମାେନ େଖଳୁ ଛ�ି, ତା’େହେଲ େସମାନ�ୁ ଯେଥ� େଖଳ ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି
କି?

5
10

େମାଟ

100

ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େଯାଗାେଯାଗଗୁଡ଼କ
ି
ଅଲ୍ ଇ�ିଆ ଫୁ ଟବଲ୍ େଫେଡେରସନ୍
babyleagues@the-aiff.com
ସଦସ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼କ
ି
www.the-aiff.com/state-associations

