ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ
ਹ�ਡਬੁੱਕ 2022-23

ਪ�ਸਤਾਵਨਾ
ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIFF) ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਦਾ
ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਦੇ 2 ਸਫਲ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ, ਪ�ੋਜੈਕਟ
ਕੋਿਵਡ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਲੀਗ ਓਪਰੇਟਰ� ਦੇ ਜਨੂੰਨ, ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਅਤੇ
ਲਗਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹ� ਜੋ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਜਦ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹਰ ਘੱ ਟ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣ, ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱ ਟਬਾਲ, ਫੁਟਸਲ ਅਤੇ/ਜ� ਬੀਚ ਸੌਕਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੋਸਤ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�।
ਇਹ ਹ�ਡਬੁੱ ਕ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ� ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਰਾਹ� ਜੋੜਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਇਹ ਕਲੱਬ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਸਕੂਲ,
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਮਾਪੇ, ਕੋਚ ਜ� ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਪ�ਸ਼ੰਸਕ ਹੋਣ। ਹਰ ਕੋਈ! ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ
ਵੀ AIFF ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਿਲੰਗ, ਧਰਮ, ਆਰਿਥਕ ਿਪਛੋਕੜ ਜ� ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ� ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਅਸ� ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ
ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ �ਚ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲਾ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਅਨੁਭਵ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਹ�ਡਬੁੱ ਕ ਸਾਡੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ�, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ�
babyleagues@the-aiff.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵ� ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵ� ਿਦੰ ਦੇ ਹ�। ਆਓ ਿਮਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੁਟਬਾਲ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰੀਏ।
ਟੀਮ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ

ਿਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ
• ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

• ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ
• ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ
• 1:1 (ਵਨ ਆਲ) ਸਬਿਸਡੀ
• ਮੈਚ ਫਾਰਮੈਟ (ਫੁੱ ਟਬਾਲ)
• ਮੈਚ ਫਾਰਮੈਟ (ਫੁੱ ਟਸਲ)

• ਮੈਚ ਫਾਰਮੈਟ (ਬੀਚ ਸੌਕਰ)
• ਪੁਆਇੰ ਟ ਿਸਸਟਮ

• ਮੈਚ ਦੇ ਿਦਨ� ਤੇ ਿਪਚ ਸੰ ਗਠਨ

• ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫੁਟਸਲ
• ਬੀਚ ਸੌਕਰ - ਫੀਲਡ ਆਫ ਪਲੇ
• ਿਪਚ ਿਨਰਦੇਸ਼

• ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਬੰਧ

• ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦੇ ਸਫਲ ਿਦਨ ਲਈ ਪੰ ਜ ਮੁੱ ਖ ਚੀਜ਼�
• ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
• ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ

• ਿਜ਼ਲ�ਾ ਚ�ਪੀਅਨਿਸ਼ਪ

• ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ ਰ�ਿਕੰ ਗ

• ਖੇਡ ਦੀ ਿਮਆਰ� - ਫੁੱ ਟਬਾਲ
• ਖੇਡ ਦੀ ਿਮਆਰ� - ਫੁਟਸਲ

• ਖੇਡ ਦੀ ਿਮਆਰ� - ਬੀਚ ਸੌਕਰ
• ਅੰ ਿਤਕਾ ਏ

• ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ

• ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੰ ਪਰਕ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
AIFF ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਇੱ ਕ ਿਖਡਾਰੀ ਿਵਕਾਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਦੁਆਰਾ 6 ਤ� 12 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਲਈ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਬਲਾਕ
ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਫੁੱ ਟਬਾਲ

ਇਹ AIFF ਮ�ਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੰ ਭਾਵੀ ਲੀਗ
ਆਪਰੇਟਰ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ
ਰਾਹ� ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। AIFF ਮ�ਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤ� ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ,
ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਹ�ਡਬੁੱ ਕ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ' ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ
ਐਪ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ AIFF ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਰਸਮ�
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੋਲਡਨ
ਬੇਬੀ ਲੀਗ
ਆਯੋਿਜਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ
• ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ
• ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗਤ

• ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖੇਡ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ
• ਬੱ ਿਚਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚ� ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਡਲ

• ਐਪ ਰਾਹ� ਲੀਗ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ
• ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮ�ਬਰ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤ� ਮਾਨਤਾ

ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ
ਲੀਗਜ਼ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ
ਉਮਰ ਸਮੂਹ

1

2

3

ਇੱਕ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਟੀਮ�

8

8

8

ਪ�ਤੀ ਟੀਮ ਮੈਚ� ਦੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸੰ ਿਖਆ

7

14

21

ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਉਨ�� ਦੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1 ਸਟਾਰ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ:
ਨਵ� ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ� ਲਈ ਆਦਰਸ਼
2 ਸਟਾਰ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ:
• ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਗ ਓਪਰੇਟਰ� ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ� ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
• AIFF ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਨਤਾ ਅੰ ਕ� ਲਈ ਇਹਨ� ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
3 ਸਟਾਰ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ:
• ਕਲੱਬ� ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਿਵਕਾਸ ਮਾਰਗ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਇੰ ਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਅਤੇ ਆਈ-ਲੀਗ ਕਲੱਬ� ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਲਾਇਸ�ਸ ਲਈ ਇਹਨ� ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

1:1 (ਵਨ ਆਲ) ਸਬਿਸਡੀ
FIFA, AFC, ਅਤੇ AIFF ਮਿਹਲਾ ਿਖਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚ�, ਰੈਫਰੀ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਅਤੇ ਨ�ਤਾਵ� ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਮਿਹਲਾ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਸਾਰੇ ਿਲੰਗ� ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਲੜਿਕਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵ 1:1 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
AIFF FIFA ਮਿਹਲਾ ਿਵਕਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਫੰ ਡ ਦੁਆਰਾ 1:1 (ਇੱ ਕ ਸਭ) ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ
ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਿਸਡੀ ਸਾਰੇ ਲੀਗ ਸੰ ਚਾਲਕ� ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਿਵੱ ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਬਿਸਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ ਲੀਗ ਿਵੱ ਚ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 50% ਮਿਹਲਾ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੀਗ ਸੰ ਚਾਲਕ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਤੰ ਨ ਲੀਗ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ 49 ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ� ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਿਸਡੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ:

ਸ਼�ੇਣੀ

ਲੀਗ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਰਕਮ

1 ਸਟਾਰ

28

₹25,000

2 ਸਟਾਰ

14

₹50,000

2 ਸਟਾਰ

7

₹1,00,000

ਜੇਕਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਲੀਗ� ਹਨ, ਤ� ਇਸ ਹ�ਡਬੁੱ ਕ ਦੇ ਅੰ ਿਤਕਾ A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ
ਤ� ਵਧੀਆ ਲੀਗ� ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਿਸਡੀ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

5v5

–

4 ਿਮੰ ਟ
3 ਜ� 4
2
3

2 ਿਮੰ ਟ
3 ਜ� 4
2
3
ਨਹ�

ਅੰ ਤਰਾਲ ਸਮ�

ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੈਚ

ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੈਚ ਿਦਨ

ਗੋਲਕੀਪਰ

(ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ)

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਗੋਲ ਪੋਸਟ� ਦਾ ਮਾਪ

(ਗੋਲਕੀਪਰ ਤ� ਿਬਨ�)

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਗੋਲ ਪੋਸਟ� ਦਾ ਮਾਪ

2x12 ਿਮੰ ਟ

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ਨਹ�

-

4x4 ਿਮੰ ਟ

-

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�

-

-

-

4v4

3v3

–

3v3

-

ਪਲੇ ਇੰਗ ਫਾਰਮੈਟ

2016 ਜ� 2017

ਿਮਸ਼ਰਤ

U7

2017 ਜ� 2018

ਿਮਸ਼ਰਤ

ਿਲੰਗ ਤਰਜੀਹ

ਉਮਰ ਮਾਪਦੰ ਡ (ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)

U6

ਉਮਰ ਸਮੂਹ

–

1.82x1.22m

ਨਹ�

3

2

3 ਜ� 4

4 ਿਮੰ ਟ

2x12 ਿਮੰ ਟ

-

-

-

5v5

–

4v4

2015 ਜ� 2016

ਿਮਸ਼ਰਤ

U8

5x2m

5x2m

1.82x1.22m

ਿਸਰਫ਼ 7 v 7 ਲਈ

ਿਸਰਫ਼ 7 v 7 ਲਈ

1.82x1.22m

3

2

4

6 ਿਮੰ ਟ

2x18 ਿਮੰ ਟ

-

7 v 7 (GK)

6v6

5 v 5 (GK)

–

4v4

2013 ਜ� 2014

ਿਮਸ਼ਰਤ

U10

3

2

4

6 ਿਮੰ ਟ

2x18 ਿਮੰ ਟ

-

7 v 7 (GK)

6v6

5v5

–

4v4

2014 ਜ� 2015

ਿਮਸ਼ਰਤ

U9

ਮੈਚ ਫਾਰਮੈਟ | ਫੁੱ ਟਬਾਲ

6x2m

–

ਹ�

3

2

4 ਜ� 5

8 ਿਮੰ ਟ

2x24 ਿਮੰ ਟ

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–
–

2012 ਜ� 2013

ਿਮਸ਼ਰਤ

U11

6x2m

–

ਹ�

3

2

4 ਜ� 5

8 ਿਮੰ ਟ

2x24 ਿਮੰ ਟ

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–
–

2011 ਜ� 2012

ਿਮਸ਼ਰਤ

U12

2x12 ਿਮੰ ਟ
4 ਿਮੰ ਟ
3 ਜ� 4
2
3

4x6 ਿਮੰ ਟ
2 ਿਮੰ ਟ
3 ਜ� 4
2
3
ਨਹ�

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�

ਅੰ ਤਰਾਲ ਸਮ�

ਫੁਟਸਲ ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੈਚ

ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੈਚ ਿਦਨ

ਗੋਲਕੀਪਰ

–

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਗੋਲ ਪੋਸਟ� ਦਾ ਮਾਪ
(ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ)
–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ਨਹ�

3

2

3 ਜ� 4

4 ਿਮੰ ਟ

2x12 ਿਮੰ ਟ

–
4v4
–

2015 ਜ� 2016

ਿਮਸ਼ਰਤ

U8

3x2m

3x2m

1.82x1.22m

ਿਸਰਫ਼ 5 v 5 ਲਈ

ਿਸਰਫ਼ 5 v 5 ਲਈ
1.82x1.22m

3

2

3 ਜ� 4

5 ਿਮੰ ਟ

2x15 ਿਮੰ ਟ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 ਜ� 2014

ਿਮਸ਼ਰਤ

U10

3

2

3 ਜ� 4

5 ਿਮੰ ਟ

2x15 ਿਮੰ ਟ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 ਜ� 2015

ਿਮਸ਼ਰਤ

U9

3x2m

–

ਹ�

3

2

3 ਜ� 4

7 ਿਮੰ ਟ

2x20 ਿਮੰ ਟ

–
–
5 v 5 (GK)

2012 ਜ� 2013

ਿਮਸ਼ਰਤ

U11

3x2m

ਫੁਟਸਲ ਘੱ ਟ ਉਛਾਲ ਵਾਲੀ ਫੁਟਸਲ ਗ�ਦ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸਾਈਜ਼ 3 ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ 4 ਫੁਟਸਲ ਬਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

–

ਹ�

3

2

3 ਿਮੰ ਟ 4

7 ਿਮੰ ਟ

2x20 ਿਮੰ ਟ

–
–
5 v 5 (GK)

2011 ਜ� 2012

ਿਮਸ਼ਰਤ

U12

ਫੁਟਸਲ ਨੂੰ ਫਲੈ ਟ, ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੁਰਦਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ� 'ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1.82x1.22m

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਗੋਲ ਪੋਸਟ� ਦਾ ਮਾਪ
(ਗੋਲਕੀਪਰ ਤ� ਿਬਨ�)

ਨਹ�

3v3
4v4
–

3v3
–
–

ਪਲੇ ਇੰਗ ਫਾਰਮੈਟ

2016 ਜ� 2017

ਿਮਸ਼ਰਤ

U7

2017 ਜ� 2018

ਿਮਸ਼ਰਤ

ਿਲੰਗ ਤਰਜੀਹ

ਉਮਰ ਮਾਪਦੰ ਡ (ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)

U6

ਉਮਰ ਸਮੂਹ

ਮੈਚ ਫਾਰਮੈਟ | ਫੁਟਸਲ

3x4 ਿਮੰ ਟ
1 ਿਮੰ ਟ
3 ਜ� 4
2
3

3x3 ਿਮੰ ਟ
1 ਿਮੰ ਟ
3 ਜ� 4
2
3
ਨਹ�

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�

ਅੰ ਤਰਾਲ ਸਮ�

ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੈਚ

ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੈਚ ਿਦਨ

ਗੋਲਕੀਪਰ

–

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਗੋਲ ਪੋਸਟ� ਦਾ ਮਾਪ
(ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ)
–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

ਨਹ�

3

2

3 ਜ� 4

1 ਿਮੰ ਟ

3x4 ਿਮੰ ਟ

–
4v4
–

2015 ਜ� 2016

ਿਮਸ਼ਰਤ

U8

4x2m

4x2m

1.82x1.22m

ਿਸਰਫ਼ 5 v 5 ਲਈ

ਿਸਰਫ਼ 5 v 5 ਲਈ
1.82x1.22m

3

2

4

2 ਿਮੰ ਟ

3x5 ਿਮੰ ਟ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 ਜ� 2014

ਿਮਸ਼ਰਤ

U10

3

2

4

2 ਿਮੰ ਟ

3x5 ਿਮੰ ਟ

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 ਜ� 2015

ਿਮਸ਼ਰਤ

U9

4x2m

–

ਹ�

3

2

4 ਜ� 5

2 ਿਮੰ ਟ

3x6 ਿਮੰ ਟ

–
–
5 v 5 (GK)

2012 ਜ� 2013

ਿਮਸ਼ਰਤ

U11

ਇੱ ਕ ਿਮਆਰੀ ਫੁਟਬਾਲ ਲੋ ੜ ਤ� 0.2 atm ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੀਚ ਸੌਕਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਨਯਮਤ ਫੁਟਬਾਲ ਨਾਲ ਖੇਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਚ ਸੌਕਰ ਵਾਟਰ ਬੌਡੀ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਖੇਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਲੀਗ ਓਪਰੇਟਰ ਬਾਲਗ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤ�
ਿਬਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਮਰਿਪਤ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਬੀਚ ਸਾਕਰ ਰੇਤ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ� ਖੇਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਰੇਤ ਖੁਰਦਰੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੰ ਕਰ�, ਗੋਿਲਆਂ
ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਤ� ਮੁਕਤ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1.82x1.22m

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਗੋਲ ਪੋਸਟ� ਦਾ ਮਾਪ
(ਗੋਲਕੀਪਰ ਤ� ਿਬਨ�)

ਨਹ�

3v3
4v4
–

3v3
–
–

ਪਲੇ ਇੰਗ ਫਾਰਮੈਟ

2016 ਜ� 2017

ਿਮਸ਼ਰਤ

U7

2017 ਜ� 2018

ਿਮਸ਼ਰਤ

ਿਲੰਗ ਤਰਜੀਹ

ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ (ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)

U6

ਉਮਰ ਸਮੂਹ

ਮੈਚ ਫਾਰਮੈਟ | ਬੀਚ ਸੌਕਰ

4x2m

–

ਹ�

3

2

4 ਜ� 5

2 ਿਮੰ ਟ

3x6 ਿਮੰ ਟ

–
–
5 v 5 (GK)

2011 ਜ� 2012

ਿਮਸ਼ਰਤ

U12

ਪੁਆਇੰਟ ਿਸਸਟਮ
ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਪੁਆਇੰ ਟ ਿਸਸਟਮ ਹਾਰ, ਡਰਾਅ ਅਤੇ ਿਜੱ ਤ ਲਈ
ਕ�ਮਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ 0,1,3 ਪੁਆਇੰ ਟ ਤ� ਹਾਰ, ਡਰਾਅ ਅਤੇ ਿਜੱ ਤ ਲਈ
ਕ�ਮਵਾਰ 1,2,3 ਪੁਆਇੰ ਟ� 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮ� ਅਤੇ
ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਇਸਲਈ ਭਾਵ� ਕੋਈ ਟੀਮ ਇੱ ਕ ਖੇਡ ਹਾਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ
1 ਅੰ ਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੈਫਰੀ ਜ� ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗੇਮ� ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ�
ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰ ਟ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਮੈਚ ਦੇ ਿਦਨ� ਤੇ ਿਪਚ
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਉਦਾਹਰਨ:

ਬਾਸ੍ਕੇਟਬਾਲ ਕੋਰਟ
ਤੇ ਫੁਟਸਲ

ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੁਟਸਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ
ਵੱ ਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਲਟੀ ਸਪੌਟ

ਸ�ਟਰ ਸਰਕਲ

ਸਬਸਟੀਿਟਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ

ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ

ਬੀਚ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡ
ਆਫ ਪਲੇ

ਿਪਚ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਸਤਹ� ਅਤੇ ਗ�ਦ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�:

ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਹ

ਨਕਲੀ ਫਲੋ ਿਰੰ ਗ

ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਰਸ਼

ਨਕਲੀ ਿਪੱ ਚ

ਕੰ ਕਰੀਟ ਫਲੋ ਰ

ਰੇਤਲੀ ਸਤਹ

• ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਮ�ਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਇੱ ਕ ਸਮਤਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਫੁਟਸਲ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਗੋਲ ਪੋਸਟ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੱ ਟ� ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਹਲਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ।

• ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ� ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤ� ਟਾਇਲਟ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਟਾਓ

• ਲੀਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬ��ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ। AIFF ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ
ਲੀਗਸ ਬ��ਿਡੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

• ਰਾਤ/ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੈਚਾ ਲਈ ਲਾਈਟਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਿਸਫਾਿਰਸ਼: ਰੈਫਰੀ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਉਿਚਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਿਕੱ ਟ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਮੈਚ� ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਿਚਆ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤ� ਜਗ� ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਬੱ ਚੇ
ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ�,�ਥੇ ਮਾਿਪਆ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਖਤ ਮਨ�� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਬੰਧ
• ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱ ਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਫਸਟ-ਏਡ ਿਕੱ ਟ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਸਟ-ਏਡ ਅਤੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

• ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਫਜ਼ੀਓ/ਡਾਕਟਰ, ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ
ਂ ੂਲ�ਸ ਲਈ ਪਤਾ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਐਬ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੀਮ ਪ�ਬੰਧਕ� ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

• ਡਿਰੰ ਕ ਬ�ੇਕਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ (ਅਕਸਰ ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹੋ)। ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਦਰਸ਼

ਮਾਤਰਾ: ਹਰ 15-20 ਿਮੰ ਟ� ਿਵੱ ਚ 200 ਿਮ.ਲੀ। ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਰਮਅੱ ਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ� ਨੂੰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਗਰਮੀ,
ਗਰਜ/ਿਬਜਲੀ ਆਿਦ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫਲ
ਿਦਨ ਲਈ ਪੰ ਜ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ�

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ। ਿਜਹੜਾ ਬੱ ਚਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ
ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਿਲੰਗ, ਯੋਗਤਾ/ਅਯੋਗਤਾ, ਆਕਾਰ, ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਜ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�
ਜੁਿੜਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ
ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇੱ ਕ "ਚੰ ਗਾ ਿਖਡਾਰੀ"
ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰ ਗੇ ਤੱ ਥ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਉਹਨ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮ� ਦੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਮਾਹੌਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਲਗ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ
ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਕਰਨਾ
ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਭ
ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮ�, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤ�
ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਲਗ� ਦੀ
ਸਮੂਿਹਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ
ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ, ਟੀਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ
ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ
ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਸਪ�ਸਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ
ਵਲੰਟੀਅਰ
ਫੈਨ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਸ� ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼
ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� https://safeguardinginsport.fifa.com/ 'ਤੇ
ਫੀਫਾ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਸੇਫ਼ਗੂਆਰਿਡੰ ਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ

ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਲਈ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਵੱ ਈਏ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਲੀਗ
ਓਪਰੇਟਰ� ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ, ਕੁਝ ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾਵ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਹ�, ਪਰ ਇਹ ਸੰ ਪੂਰਨ ਜ� ਅੰ ਿਤਮ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਡ� ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜ� ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਿਝਜਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਓਪਰੇਟਰ� ਨੂੰ ਲੀਗ
ਂ ੇਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਬੱ ਚੇ, ਮਾਪੇ,
ਤ� ਪਿਹਲ� ਓਰੀਐਟ
ਕੋਚ, ਰੈਫਰੀ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਗ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਕੋਡ

ਮ� ਹੇਠ ਕਿਥਤ ਕਰ�ਗਾ:
• ਆਨੰਦ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣ ਲਈ ਖੇਡੋ
• ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਸਾਥੀ ਬਣੋ
• ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਨ�� ਿਮਲੋ ।
• ਖੇਡ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਿਸੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ
• ਰੈਫਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ� ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ
• ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ
• ਿਜੱ ਤ ਕੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਦਇਆਲੁ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੋ
• ਆਪਣੇ ਕੋਚ�, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ� ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇਖੋ
• ਆਪਣੇ ਕੋਚ�, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਜ� ਮ� ਿਬਮਾਰ ਜ� ਜ਼ਖਮੀ ਹ�
• ਆਪਣੇ ਕੋਚ�, ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ� ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਜ� ਮ� ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤ� ਖੁਸ਼
ਨਹ� ਹ� ਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹ�

ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੋਡ

ਕੋਚ | ਮਾਪੇ | ਵਲੰਟੀਅਰ | ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਮ� ਹੇਠ ਕਿਥਤ ਕਰ�ਗਾ:
• ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ�ਗਾ ।
• ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ�ਗਾ, ਨਾ ਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ।
• ਿਕਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਜ� ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਨਹ� ਕਰ�ਗਾ
• ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ�ਗਾ।
• ਖੇਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ�ਗਾ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਿਦਆਂਗਾ।
• ਕੋਚ� ਅਤੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰ�ਗਾ, ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ�ਗਾ।
• ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ� ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ�ਗਾ।
• ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਸੱ ਟ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹ�ਗਾ
• ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਤ� ਸਾਰੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ�ਗਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ�ਗਾ ।
• ਵਲੰਟੀਅਰ�, ਕੋਚ�, ਪ�ਬੰਧਕ�, ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਸਮਰਥਨ, ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਅਤੇ
ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਜ� ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ�ਗਾ।
• ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੋ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ�ਗਾ।

ਰੈਫ਼ਰੀ ਕੋਡ

ਮ� ਹੇਠ ਕਿਥਤ ਕਰ�ਗਾ:
• ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਮੈਚ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਲਗ� ਲਈ ਮੈਚ ਦੀ ਰੈਫਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ�
ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ।
• ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚ� ਨੂੰ ਮੈਚ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ�ਗਾ।
• ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਪੱ ਖ ਖੇਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
• ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੰ ਦੇ ਸਮ� ਕੰ ਿਸਸਟ�ਟ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਬਣੋ।
• ਉਲੰਘਣਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ।
• ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਿਦਓ।
• ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ।
• ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ� ਵੱ ਿਡਆਂ ਤ� ਅਣਉਿਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੱ ਟ� ਜ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਬਚਾਓ।
• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੱ ਸਮੁੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ।

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਚ�ਪੀਅਨਿਸ਼ਪ
• ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਜੋ 5 ਜ� ਵੱ ਧ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ� ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜ਼ਲ�ਾ
ਚ�ਪੀਅਨਿਸ਼ਪ ਦੇ ਪਲੇ ਆਫ ਦੌਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਹਰੇਕ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀ ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਸਬੰ ਧਤ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
• ਚ�ਪੀਅਨਿਸ਼ਪ U8, U10 ਅਤੇ U12 ਉਮਰ ਵਰਗ� ਿਵੱ ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਇਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬ� ਦੇ ਸਕਾਊਟਸ ਨੂੰ ਯੂਥ ਲੀਗ ਲਈ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
• ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਚ�ਪੀਅਨ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!

ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ
ਰ�ਿਕੰ ਗ

ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ� ਨੂੰ 1 ਸਟਾਰ, 2 ਸਟਾਰ ਅਤੇ 3 ਸਟਾਰ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਦੀ ਹਰੇਕ
ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ� 'ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ
ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰ ਿਤਕਾ A ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•

ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ� ਿਵੱ ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਿਖਆ
ਨੌਜਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।
ਰਿਜਸਟਰਡ E ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਕੋਚ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ
AIFF ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ�

ਖੇਡ ਦੀ ਿਮਆਰ�

ਫੁੱ ਟਬਾਲ

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਫੁਟਬਾਲ ਿਨਯਮ : 3v3
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: 10-12 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: 15-20 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 3 ਜ� 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

4-5 ਿਖਡਾਰੀ (3 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 1-2 ਬਦਲ)
ਸਬਸਟੀਿਟਊਸ਼ਨ ਿਜੰ ਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗ� ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ
ਤਰ�� ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ,
ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਕੀਮਤੀ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਲੋ ੜ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: 4 ਕ�ਾਰਟਰ ਹਰ ਇੱ ਕ 6 ਿਮੰ ਟ ਦਾ
ਬਰੇਕ ਦਾ ਸਮ�: 2 ਿਮੰ ਟ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਆਊਟ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵੱ ਚ: ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� ਪੂਰੀ
ਤਰ�� ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ IFAB/FIFA ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ
ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਿਦਓ।

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਸਾਰੀਆਂ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ� ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ। ਿਵਰੋਧੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ/ਗੇਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ

ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਅਿਸੱ ਧੇ ਹਨ ਭਾਵ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਤ� ਗੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ,
ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਫੁਟਬਾਲ ਿਨਯਮ : 4v4
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: 12-15 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: 20-25 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 3 ਜ� 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

6-7 ਿਖਡਾਰੀ (4 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 2-3 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗ� ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ��
ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ,
ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਲੋ ੜ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 12 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 4 ਿਮੰ ਟ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 3 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਆਊਟ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਿਵੱ ਚ: ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ�
ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ IFAB/FIFA ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ
ਨਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ
ਿਦਓ।

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਸਾਰੀਆਂ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ� ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ। ਿਵਰੋਧੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 3 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ/ਗੇਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ

ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਅਿਸੱ ਧੇ ਹਨ ਭਾਵ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਤ� ਗੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ,
ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਫੁਟਬਾਲ ਿਨਯਮ : 5v5
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: 20-25 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: 30-35 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਅੰ ਡਰ 7 ਅਤੇ 8 ਲਈ ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 3 ਜ� 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰ ਡਰ 9 ਅਤੇ 10 ਲਈ ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

7-8 ਿਖਡਾਰੀ (5 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 2-3 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗ� ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ
ਤਰ�� ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ,
ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਲੋ ੜ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਅੰ ਡਰ 7 ਅਤੇ 8 ਲਈ:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 12 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 4 ਿਮੰ ਟ
ਅੰ ਡਰ 9 ਅਤੇ 10 ਲਈ:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: 18 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 6 ਿਮੰ ਟ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਆਊਟ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਿਵੱ ਚ: ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� ਪੂਰੀ
ਤਰ�� ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਅੰ ਡਰ 7 ਅਤੇ 8: ਖੇਡ ਦੇ IFAB/FIFA ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ
ਿਦਓ। ਅੰ ਡਰ 9 ਅਤੇ 10: ਗੇਮ ਦੇ IFAB/FIFA ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ
ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਖਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ
ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜ� ਇੱ ਕ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ 2 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਸਾਰੀਆਂ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ� ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ/ਗੇਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ

ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ ਭਾਵ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਤ� ਗੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ,
ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਫੁਟਬਾਲ ਿਨਯਮ : 6v6
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: 25-30 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: 35-40 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

9-10 ਿਖਡਾਰੀ (6 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 3-4 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ,
ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਲੋ ੜ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: 18 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 6 ਿਮੰ ਟ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਆਊਟ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵੱ ਚ: ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� ਪੂਰੀ
ਤਰ�� ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ IFAB/FIFA ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ
ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਿਦਓ। ਪੀਲੇ
ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ
ਿਖਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੀਲੇ ਜ� ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਿਮਲੇ ਤ� ਉਹ 2 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਸਾਰੀਆਂ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ� ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ/ਗੇਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ

ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ ਭਾਵ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਤ� ਗੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਫੁਟਬਾਲ ਿਨਯਮ : 7v7(GK)
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: 30-35 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: 45-50 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਅੰ ਡਰ 9 ਅਤੇ 10: ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰ ਡਰ 11 ਅਤੇ 12: ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਜ� 5 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

10-11 ਿਖਡਾਰੀ (6 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + ਗੋਲਕੀਪਰ + 3-4 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਕੀਪਰ� ਲਈ, ਦਸਤਾਨ�
ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ� ਹੈ।

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ,
ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਅੰ ਡਰ 9 ਅਤੇ 10:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: 18 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ।
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 6 ਿਮੰ ਟ
ਅੰ ਡਰ 11 ਅਤੇ 12:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 24 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ।
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 8 ਿਮੰ ਟ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਬਾਹਰ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰ ਦਰ: ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁੱ ਿਟਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� ਪੂਰੀ
ਤਰ�� ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਆਫਸਾਈਡ ਿਨਯਮ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ IFAB/FIFA ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਖਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੀਲੇ ਜ� ਲਾਲ ਕਾਰਡ
ਿਮਲੇ ਤ� ਉਹ 2 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਅੰ ਡਰ 9 ਅਤੇ 10: ਸਾਰੀਆਂ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ� ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ
ਅੰ ਡਰ 11 ਅਤੇ 12: ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ� ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ/ਗੇਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਥ�ੋ-ਇਨ

ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁੱ ਿਟਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱ ਧੇ
ਥਰੋਅ-ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਫੁਟਬਾਲ ਿਨਯਮ : 8v8(GK)
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: 35-45 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: 50-60 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਜ� 5 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

11-12 ਿਖਡਾਰੀ (7 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + ਗੋਲਕੀਪਰ + 3-4 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਤਾਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਕੀਪਰ� ਲਈ, ਦਸਤਾਨ� ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ�।

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ, ਿਨਯਮ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 24 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 8 ਿਮੰ ਟ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 7 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਆਊਟ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵੱ ਚ: ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁੱ ਿਟਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਦੇ �ਪਰ ਮੈਚ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਆਫਸਾਈਡ ਿਨਯਮ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ IFAB/FIFA ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਖਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੀਲੇ ਜ� ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਿਮਲੇ ਤ�
ਉਹ 2 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਖੇਡ ਦੇ IFAB/FIFA ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ� ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ/ਗੇਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੈਨਲਟੀ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਥ�ੋ-ਇਨ

ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁੱ ਿਟਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱ ਧੇ
ਥਰੋਅ-ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ
ਛੂਹ ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ
ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ,
ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਫੁਟਬਾਲ ਿਨਯਮ : 9v9(GK)
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: 45-50 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: 60-67 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਜ� 5 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

13-14 ਿਖਡਾਰੀ (8 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + ਗੋਲਕੀਪਰ + 4-5 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗੋਲਕੀਪਰ� ਲਈ, ਦਸਤਾਨ� ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ�।

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ, ਿਨਯਮ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ
ਅਤੇ ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 24 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 8 ਿਮੰ ਟ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 8 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਆਊਟ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਫਸਾਈਡ ਿਨਯਮ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਲੰਘ
ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਆਫਸਾਈਡ ਿਨਯਮ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ IFAB/FIFA ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਖਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੀਲੇ ਜ� ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਿਮਲੇ ਤ� ਉਹ
2 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਖੇਡ ਦੇ IFAB/FIFA ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ� ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ/ਗੇਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੈਨਲਟੀ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਥ�ੋ-ਇਨ

ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁੱ ਿਟਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱ ਧੇ
ਥਰੋਅ-ਇਨ ਨਾਲ ਗੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਫੁਟਸਲ

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੁਟਸਲ ਿਨਯਮ : 3v3
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: 10-12 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: 15-20 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਗ�ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ 3 ਜ� 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

4-5 ਿਖਡਾਰੀ (3 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 1-2 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗ� ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ, ਿਨਯਮ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਲੋ ੜ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: 4 ਕ�ਾਰਟਰ ਜੋ ਿਕ ਹਰੇਕ 6 ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਹੈ
ਬਰੇਕ ਦਾ ਸਮ�: 2 ਿਮੰ ਟ
ਰਿਨੰਗ ਕਲੌ ਕ: ਜਦ� ਗ�ਦ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਮ� ਨਹ� ਰੁਕਦਾ।

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਆਊਟ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵੱ ਚ: ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ
ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਿਦਓ।

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਸਾਰੀਆਂ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ� ਿਸੱ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਰੋਧੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਈਡ ਟੈਕਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ/ਗੇਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ

ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ ਭਾਵ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਤ� ਗੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੁਟਸਲ ਿਨਯਮ : 4v4
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: 12-15 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: 20-25 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਇਹ ਇੱ ਕ ਫੁਟਸਲ ਬਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ 3 ਜ� 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਕਾਰ 3 ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

6-7 ਿਖਡਾਰੀ (4 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 2-3 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗ� ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ, ਿਨਯਮ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਲੋ ੜ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਅੰ ਡਰ 7 ਅਤੇ ਅੰ ਡਰ 8:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 12 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 4 ਿਮੰ ਟ
ਅੰ ਡਰ 9 ਅਤੇ ਅੰ ਡਰ 10:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 15 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 5 ਿਮੰ ਟ
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਮ� ਨਹ�
ਰਿਨੰਗ ਕਲੌ ਕ: ਜਦ� ਗ�ਦ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਮ� ਨਹ� ਰੁਕਦਾ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 3 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਆਊਟ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵੱ ਚ: ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਿਦਓ।

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਸਾਰੀਆਂ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ� ਿਸੱ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਰੋਧੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਈਡ
ਟੈਕਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ/ਗੇਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੈਨਲਟੀ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ

ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਅਿਸੱ ਧੇ ਹਨ ਭਾਵ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਤ� ਗੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੁਟਸਲ ਿਨਯਮ : 5v5(GK)
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਚੌੜਾਈ: ਅਿਧਕਤਮ 15 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: ਅਿਧਕਤਮ 30 ਮੀਟਰ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਇਹ ਇੱ ਕ ਫੁਟਸਲ ਬਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ 3 ਜ� 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਕਾਰ 3 ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

8-9 ਿਖਡਾਰੀ (4 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 3-4 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗ� ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ, ਿਨਯਮ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰੇਕ 20 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 2 ਅੱ ਧ
ਬਰੇਕ ਟਾਈਮ: 7 ਿਮੰ ਟ
ਰਿਨੰਗ ਕਲੌ ਕ: ਜਦ� ਗ�ਦ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਮ� ਨਹ� ਰੁਕਦਾ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਆਊਟ: ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵੱ ਚ: ਗ�ਦ ਨੂੰ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕ ਗੋਲ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗ�ਦ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫਾਊਲ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੀ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ, ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ
ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਕੇ ਜ� ਭੇਜ ਕੇ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ
ਅੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਿਸੱ ਧੀਆਂ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ� ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੇਵ� ਫਾਊਲ ਤੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਡਫ�ਿਡੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਖਡਾਰੀ (ਗੋਲਕੀਪਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਗ�ਦ ਅਤੇ ਗੋਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ। ਿਕੱ ਕ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ�, ਜੇਕਰ ਫਾਊਲ 10
ਮੀਟਰ ਤ� ਵੱ ਧ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਿਜੱ ਥੇ ਫਾਊਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਊਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਧੀ ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਜਦ� ਗ�ਦ
ਖੇਡ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕੱ ਕ ਟੇਕਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤ� 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ

ਇੱ ਕ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਉਸ ਿਖਡਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ
ਛੂਹਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਪੂਰੀ ਗ�ਦ ਟਚ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ� ਤ� ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ� ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ,
ਜ� ਹਾਲ ਦੀ ਛੱ ਤ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ�ਸ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਕਰ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ�ਸ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਗ�ਦ ਨੂੰ ਬਚਾਅ
ਟੀਮ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰ ਟ ਤ� ਸੁੱ ਿਟਆ ਜ�ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਕੰ ਟ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਹਮਲਾਵਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਨ� ਦੇ ਚਾਪ ਤ� ਿਲਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੱ ਕ ਲੈ ਣ ਤੱ ਕ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕੋਨ� ਦੇ ਚਾਪ ਤ� 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਚ ਸੌਕਰ

ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਬੀਚ ਸੌਕਰ ਗੇਮ ਦੇ ਿਨਯਮ : 3v3
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਰੇਤ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੌੜਾਈ: ਅਿਧਕਤਮ 12 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: ਅਿਧਕਤਮ 16 ਮੀਟਰ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� 4 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਕੋਨ/ਝੰ ਡੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਇੱ ਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਘਟੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

4-5 ਿਖਡਾਰੀ (3 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 1-2 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗ� ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ, ਿਨਯਮ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਅੰ ਡਰ 6:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 3 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 3 ਪੀਰੀਅਡ।
ਅੰ ਤਰਾਲ ਸਮ�: 1 ਿਮੰ ਟ
ਅੰ ਡਰ 7:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 4 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 3 ਪੀਰੀਅਡ।
ਅੰ ਤਰਾਲ ਸਮ�: 1 ਿਮੰ ਟ
ਰਿਨੰਗ ਕਲੌ ਕ: ਜਦ� ਗ�ਦ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਘੜੀ ਨਹ� ਰੁਕਦੀ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਇੱ ਕ ਮੈਚ ਟੀਮ ਲਈ ਿਜੱ ਤ/ਹਾਰ/ਡਰਾਅ ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਿਡਫ�ਿਡੰ ਗ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਫਾਊਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਸਾਰੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ ਲੈ ਣ ਤੱ ਕ ਗ�ਦ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹਾਫ ਿਵੱ ਚ ਫਾਊਲ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਾਰੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਗ�ਦ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਫ�ੀ-ਿਕੱ ਕ ਨਹ� ਲਈ ਜ�ਦੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਖੜ�ੇ ਨਹ� ਹੋ
ਸਕਦੇ। ਿਕਸੇ ਿਖਡਾਰੀ 'ਤੇ ਫਾਊਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਫਾਊਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਖਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ
ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਖਡਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ
ਫ�ੀ-ਿਕੱ ਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕੱ ਕ ਟੇਕਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸਪਾਟ ਤ�
2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਅਤੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ/ਥਰੋ-ਇਨ

ਇੱ ਕ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ/ਥ�ੋ-ਇਨ ਿਖਡਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗ�ਦ ਨੂੰ
ਛੂਹਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਪੂਰੀ ਗ�ਦ ਟੱ ਚ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਜ� ਥ�ੋ-ਇਨ
ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ ਹੈ,
ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਬੀਚ ਸੌਕਰ ਗੇਮ ਦੇ ਿਨਯਮ : 4v4
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਰੇਤ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੌੜਾਈ: ਅਿਧਕਤਮ 15 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: ਅਿਧਕਤਮ 20 ਮੀਟਰ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਸ਼ੰ ਕੂ/ਝੰ ਿਡਆਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਘਟੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

6-7 ਿਖਡਾਰੀ (4 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 2-3 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗ� ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ�� ਵੀ
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ, ਿਨਯਮ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਅੰ ਡਰ 7 ਅਤੇ 8:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 4 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 3 ਪੀਰੀਅਡ।
ਅੰ ਤਰਾਲ ਸਮ�: 1 ਿਮੰ ਟ
ਅੰ ਡਰ 9 ਅਤੇ 10:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 5 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 3 ਪੀਰੀਅਡ।
ਅੰ ਤਰਾਲ ਸਮ�: 2 ਿਮੰ ਟ
ਰਿਨੰਗ ਕਲੌ ਕ: ਜਦ� ਗ�ਦ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਘੜੀ ਨਹ� ਰੁਕਦੀ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 3 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਇੱ ਕ ਮੈਚ ਟੀਮ ਲਈ ਿਜੱ ਤ/ਹਾਰ/ਡਰਾਅ ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਿਡਫ�ਿਡੰ ਗ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਫਾਊਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਸਾਰੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ ਲੈ ਣ ਤੱ ਕ ਗ�ਦ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹਾਫ ਿਵੱ ਚ ਫਾਊਲ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਾਰੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਗ�ਦ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਫ�ੀ-ਿਕੱ ਕ ਨਹ� ਲਈ ਜ�ਦੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਖੜ�ੇ ਨਹ� ਹੋ
ਸਕਦੇ। ਿਕਸੇ ਿਖਡਾਰੀ 'ਤੇ ਫਾਊਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਫਾਊਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਖਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫ�ੀ
ਿਕੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਖਡਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ
ਫ�ੀ-ਿਕੱ ਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕੱ ਕ ਟੇਕਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸਪਾਟ 3
ਗਜ਼ ਦੂਰ ਅਤੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ/ਥਰੋ-ਇਨ

ਇੱ ਕ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ/ਥ�ੋ-ਇਨ ਿਖਡਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗ�ਦ ਨੂੰ
ਛੂਹਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਪੂਰੀ ਗ�ਦ ਟੱ ਚ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਜ� ਥ�ੋ-ਇਨ
ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ
ਲ� ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਬੀਚ ਸੌਕਰ ਗੇਮ ਦੇ ਿਨਯਮ : 5v5(GK)
ਿਨਯਮ 1: ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਰੇਤ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੌੜਾਈ: ਅਿਧਕਤਮ 18 ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾਈ: ਅਿਧਕਤਮ 24 ਮੀਟਰ
ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤ� 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਸ਼ੰ ਕੂ/ਝੰ ਿਡਆਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਿਨਯਮ 2: ਗ�ਦ

ਘਟੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 3: ਿਖਡਾਰੀ

8-9 ਿਖਡਾਰੀ (4 ਆਊਟਫੀਲਡ ਿਖਡਾਰੀ + 3-4 ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ)
ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 4: ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ

ਟੀਮ ਿਕੱ ਟ ਰੰ ਗ� ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੰ ਗਦਾਰ ਿਬੱ ਬ� ਦੀ ਤਰ��
ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ

ਿਨਯਮ 5: ਰੈਫਰੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੇਮ
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਰੱ ਖਣਾ, ਿਨਯਮ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰ ਰੱ ਖਣਾ
ਅਤੇ ਦੋਵ� ਟੀਮ� ਦੇ 'ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਖਡਾਰੀ' ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 6: ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ।

ਿਨਯਮ 7: ਮੈਚ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਅੰ ਡਰ 9 ਅਤੇ 10:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 5 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 3 ਪੀਰੀਅਡ।
ਅੰ ਤਰਾਲ ਸਮ�: 2 ਿਮੰ ਟ
ਅੰ ਡਰ 11 ਅਤੇ 12:
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮ�: ਹਰ 6 ਿਮੰ ਟ ਦੇ 3 ਪੀਰੀਅਡ।
ਅੰ ਤਰਾਲ ਸਮ�: 2 ਿਮੰ ਟ
ਰਿਨੰਗ ਕਲੌ ਕ: ਜਦ� ਗ�ਦ ਖੇਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਘੜੀ ਨਹ� ਰੁਕਦੀ

ਿਨਯਮ 8: ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ

ਿਵਰੋਧੀ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 9: ਖੇਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ�ਦ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਿਨਯਮ 10: ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਇੱ ਕ ਮੈਚ ਟੀਮ ਲਈ ਿਜੱ ਤ/ਹਾਰ/ਡਰਾਅ ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 11: ਆਫਸਾਈਡ

ਕੋਈ ਆਫਸਾਈਡ ਨਹ�

ਿਨਯਮ 12: ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਫਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਿਨਯਮ 13: ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਿਡਫ�ਿਡੰ ਗ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਫਾਊਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਸਾਰੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਫ�ੀ ਿਕੱ ਕ ਲੈ ਣ ਤੱ ਕ ਗ�ਦ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹਾਫ ਿਵੱ ਚ ਫਾਊਲ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਾਰੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਗ�ਦ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਫ�ੀ-ਿਕੱ ਕ ਨਹ� ਲਈ ਜ�ਦੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਖੜ�ੇ ਨਹ� ਹੋ
ਸਕਦੇ। ਿਕਸੇ ਿਖਡਾਰੀ 'ਤੇ ਫਾਊਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਫਾਊਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਖਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫ�ੀ
ਿਕੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

ਿਨਯਮ 14: ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਪੈਨਲਟੀ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਖਡਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ
ਫ�ੀ-ਿਕੱ ਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕੱ ਕ ਟੇਕਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸਪਾਟ 4
ਗਜ਼ ਦੂਰ ਅਤੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 15: ਿਕੱ ਕ-ਇਨ/ਥਰੋ-ਇਨ

ਇੱ ਕ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ/ਥ�ੋ-ਇਨ ਿਖਡਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗ�ਦ ਨੂੰ
ਛੂਹਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਪੂਰੀ ਗ�ਦ ਟੱ ਚ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਿਕੱ ਕ-ਇਨ ਜ� ਥ�ੋ-ਇਨ
ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 16: ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ�ਸ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਿਕੱ ਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ
ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 17: ਕੋਨਰ ਿਕੱ ਕ

ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗ�ਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛੂਹ ਲ� ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਅਟੈਿਕੰ ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਿਕੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਅੰ ਿਤਕਾ ਏ

ਲੀਗ ਵੇਟੇਜ ਅੰ ਕ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ

0
11
10
86
ਹ�
-

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

U6 ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

U7 ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

U8 ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

U9 ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

U10 ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

U11 ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

U12 ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਰਿਜਸਟਰਡ ਈ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਕੋਚ1

ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ2

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ�3

ਰੇਿਟੰ ਗ

336

x1.5

ਕੁੱ ਲ ਮੈਚ

1308

50

430

50

22

0

0

100

80

72

0

0

504

ਅੰ ਕ

-

ਹ�

96

5

25

157

0

100

0

68

0

0

168

ਲੀਗ ਬੀ

ਅੰ ਕ

1241

50

480

25

50

157

0

125

0

102

0

0

252

1: ਟੀਮ ਪ�ਬੰਧਕ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਿਖਆ ਜੋ ਐਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਚ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ID ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹਨ
2: ਮੁਲ�ਕਣ ਇੱ ਕ AIFF ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
3: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪੋਸਟ� ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ "#goldenbabyleague" ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

0

80

64

48

0

0

ਲੀਗ ਏ

ਵੇਟੇਜ

ਹੇਠ� ਵੇਟੇਜ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ� ਹਨ ਿਕ ਲੀਗ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

-

ਨਹ�

54

20

38

0

0

112

0

82

0

68

324

ਲੀਗ ਸੀ

1297

0

270

100

76

0

0

140

0

123

0

102

486

ਅੰ ਕ

ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ

ਿਵਸ਼ੇ

ਪੈਰਾਮੀਟਰ

ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਿਪੱ ਚ

ਕੀ ਿਪੱ ਚ ਦਾ ਆਕਾਰ ਖੇਡ ਦੀ ਿਮਆਰ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ?
(ਹ�/ਨਹ�) ਜੇਕਰ 'ਨਹ�', ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱ ਸੋ।

3

ਕੀ ਿਪੱ ਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਚੰ ਿਨ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
(ਹ�/ਨਹ�) ਜੇਕਰ 'ਨਹ�', ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਸ�ਝੀਆਂ ਕਰੋ।

3

ਕੀ ਗੋਲਪੋਸਟ� ਦੇ ਮਾਪ ਮੈਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ?
(ਹ�/ਨਹ�) ਜੇਕਰ 'ਨਹ�', ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਸ�ਝੀਆਂ ਕਰੋ।

2

ਇਹ ਰੇਟ ਕਰੋ ਿਕ ਿਪੱ ਚ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਿਕੰ ਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ?

5

ਵੇਟੇਜ

13
ਉਪਕਰਨ

ਇਹ ਰੇਟ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਮੈਚ� ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਗ�ਦ� ਦੀ
ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

2

ਕੀ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਮੈਚ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ,
ਜੇਕਰ 'ਨਹ�', ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਿਦਓ।

3

ਕੀ ਟੀਮ� ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੰ ਗ� ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਿਹਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਜ�
ਿਬਬ, ਜੇਕਰ ਰੰ ਗ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ)?

2

ਕੀ ਿਖਡਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਦੇ ਿਨਯਮ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਿਕੱ ਟ
(ਸ਼ਾਰਟ, ਜਰਸੀ, ਜੁੱ ਤੇ, ਿਸ਼ਨ ਗਾਰਡ, ਸਟੋਿਕੰ ਗਜ਼) ਪਿਹਨ� ਹੋਏ ਹਨ?

2
9

ਸੁਿਵਧਾਵ�

ਕੀ ਿਖਡਾਰੀ, ਕੋਚ� ਅਤੇ ਰੈਫਰੀ ਲਈ ਸ਼ੈ�ਡ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ? (ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ)

2

ਕੀ ਿਖਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚ� ਅਤੇ ਰੈਫਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨ�ਨੀਤ 'ਆਰਾਮ
ਖੇਤਰ' ਹਨ?

2

ਕੀ ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ 'ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ' ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ?

6
10

ਮੈਡੀਕਲ

ਕੀ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਫਸਟ-ਏਡ ਿਕੱ ਟ ਦਾ
ਪ�ਬੰਧ ਹੈ?

6

ਕੀ ਮੈਚ� ਦੌਰਾਨ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ/ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

5

ਂ ੂਲ�ਸ,
ਕੀ ਲੀਗ ਆਪਰੇਟਰ ਨ� ਸਥਾਨ ਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਐਬ
ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ) ਿਦਖਾਏ ਹਨ?

2
13

ਟਾਇਲਟ

ਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਥ� ਦੇ ਨ�ੜੇ ਪਖਾਨ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ?

5

ਕੀ ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਪਖਾਨ� ਹਨ?

4

ਕੀ ਪਖਾਨ� ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ?

4

ਕੀ ਬਾਥਰੂਮ� ਿਵੱ ਚ 'ਰਿਨੰਗ ਵਾਟਰ' ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ?

4
17

ਰੈਫਰੀ

ਕੀ ਰੈਫਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

3

ਕੀ ਰੈਫਰੀ ਸਹੀ ਿਕੱ ਟ ਿਵੱ ਚ ਹਨ?

2

ਕੀ ਰੈਫਿਰੰ ਗ ਖੇਡ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ?

2
7

ਬ��ਿਡੰ ਗ

ਕੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬ��ਿਡੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

2

ਕੀ AIFF ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੇਬੀ ਲੀਗ ਬ��ਿਡੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ?

2
4

ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰੀਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ
ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ?

4

ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਨ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ?

3

ਕੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬਾਲਗ ਹਨ?
ਬਾਲਗ� ਿਵੱ ਚ ਮਾਪੇ, ਕੋਚ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

3

ਕੀ ਬਾਲਗ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ
ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ/ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

4

ਕੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਿਸਰਫ ਅਿਧਕਾਰਤ ਲੋ ਕ� ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ?

3
17

ਫੁਟਕਲ

ਕੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਿਜਤ ਅਤੇ ਚਲਾਈ
ਜ�ਦੀ ਹੈ?

5

ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਕੀ ਉਨ�� ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸਮ�
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?

5
10

ਕੁੱ ਲ

100

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੰ ਪਰਕ
ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
babyleagues@the-aiff.com
ਮ�ਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ�
www.the-aiff.com/state-associations

