�க் ஆப் பேரட்டர்
ைகேய� 2022-23

�ன்�ைர
2022-23

ஆம்

ஆண்�ற் கான

ேகால் டன்

ேப�

�க்�ன்

�ன்றாவ�

ப�ப் ைப

அ��கப் ப�த்�வ�ல் ஆல் இந்�யா �ட்பால் ெபடேரசன் (AIFF) ம�ழ் ச�
் யைட�ற�.
ேகால் டன் ேப� �க்�ன் 2 ெவற் �கரமான ஆண்�க�க்�ப் �ற�, இந்த �ட்டம் ேகா�ட்
ெதாற் றால் பா�க்கப் பட்ட�. இந்த காலகட்டத்�ல் பல் ேவ� வ�களில் �ழந்ைதகைள
ெதாடர்ந்� ஈ�ப�த்�ய எங் கள் �க் ஆப் பேரட்டர்களின் ேபரார்வம் , �ன்னைட� மற் �ம்
�டா�யற் �

ஆ�யவற் ைற

நாங் கள்

அங் �கரிக்�ேறாம் ,

இப் ேபா�

ெதாற் �ேநாய்

�ன்னால் இ�ப் பதாகத் ெதரி�ற�. ேகால் டன் ேப� �க்ஸ் �லம் �ட்பால் , ஃ�ட்சல் மற் �ம்
/ அல் ல� �ச் சாக்கர் �ைளயா�ம் நண்பர்கைள அ�ப�க்க�ம் , கற் �க்ெகாள் ள�ம் ,
நண்பர்களாக

மாற் ற�ம்

�ழந்ைதகைள

�ண்�ம்

�ைளயாட்�

ைமதானத்�ற் �

அைழத்�ச் ெசல் ல நாங் கள் உங் கைள அைழக்�ேறாம் .
இந்த

ைகேய�,

��க்கள் ,

நி�வனங் கள் ,ெபற் ேறார்கள்

அகாட�கள் ,

பள் ளிகள் ,

என யாராக இ�ந்தா�ம் , �ட்பால்

அர�
�லம்

சாரா

�றைமைய

ெவளிப் ப�த்த ��ம் �ம் �ழந்ைதகைள ஈ�ப�த்த�ம் , இந்�ய கால் பந்�ன் அைனத்�
பங் �தாரர்கைள�ம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள் ள�. அைனவ�ம் ! AIFF ேகால் டன் ேப�
�க்�கைள நாட்�ன் எந்த �ைல��ம் யார் ேவண்�மானா�ம் ஏற் பா� ெசய் யலாம் .
பா�னம் , மதம் , ெபா�ளாதாரப் �ன்னணி அல் ல� இனத் ேதாற் றம் ஆ�யவற் ைறப்
ெபா�ட்ப�த்தாமல் �ழந்ைதகளின் உள் �ர் ச�கங் க�க்� �ட்பால் உரிைமையக்
ெகாண்� வ�வைத �க்ஸ் ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள் ள�.
எங் கள் �க் ஆப் பேரட்டர்களின் �ன்�ட்டங் களின் அ�ப் பைட�ல் , வ�காட்�தல் கைள
இன்�ம்

ெந�ழ் வானதாக�ம் ,

எளிதாக

மாற் ��ள் ேளாம் . ஒ� �க்�ய ேநாக்கம்

ஒ�ங் கைமக்க�ம்

இந்த

ப�வத்�ல்

என்ப� ஒ� பா�காப் பான, வரேவற் �ம் ,

ேவ�க்ைகயான மற் �ம் தரமான �ட்பால் அ�பவத்ைத வழங் �வதா�ம் , ேம�ம் நம�
�ழந்ைதக�க்�

அத்தைகய

�ைளயாட்�

�ழைல

உ�வாக்�வ�ல்

ைகேய�

உங் க�க்� உத��ற� என்� நாங் கள் நம் ��ேறாம் .
உங் கள்

ேகள் �கள் ,�ன்�ட்டங் கள் ,மற் �ம்

கைதகள்

ம�ப் �டப் பட்�

babyleagues@the-aiff.com க்� அ�ப் பலாம் .
��ய ப�வத்�ற் � உங் கள் அைனவ�க்�ம் நாங் கள் வாழ் த�
் க்கைளத் ெதரி�த்�க்
ெகாள் �ேறாம் .இந்�ய

கால் பந்ைத

ைகேகார்ப்ேபாம் .
ேகால் டன் ேப� �க்ஸ் அணி

இைணந்�

�ன்ென�த்�ச்

ெசல் வ�ல்

ெபா�ளடக்க
அட்டவைண
• அ��கம்
• ேகால் டன் ேப� �க்ஸ் நடத்�வதன் நன்ைமகள்
• ேகால் டன் ேப� �க்ஸ் வைககள்
• 1:1(ஒன்� அைனத்�ம் )ஊக்கத்ெதாைக
• ேபாட்� வ�வம் (�ட்பால் )
• ேபாட்� வ�வம் (�ட்சல் )
• ேபாட்� வ�வம் (கடற் கைர �ட்பால் )
• �ள் ளி அைமப் �
• ேபாட்� நாட்களில் �ட்ச ் அைமப் �
• ஒ� பாஸ்கட் பால் ைமதானத்�ல் �ட்சல்
• கடற் கைர �ட்பால் -�ைளயாட்� ைமதானம்
• ைமதான ���ைறகள்
• ம�த்�வ ஏற் பா�கள்
• கால் பந்�ன் ெவற் �கரமான நா�க்கான ஐந்� அ�த்தளங் கள்
• �ழந்ைதகைள பா�காப் பாக பா�காத்தல்
• நடத்ைத ��கள்
• �ஸ்ட்ரிக்ட் சாம் �யன்�ப்
• �ஸ்ட்ரிக்ட் சாம் �யன்�ப்
• �ைளயாட்�ன் தரநிைலகள் - �ட்பால்
• �ைளயாட்�ன் தரநிைலகள் - �ட்பால்
• �ைளயாட்� தரநிைலகள் -�ச் சாக்கர்
• �ன்னிைணப் � A
• இடம் ம�ப் ��
• �க்�யமான ெதாடர்�கள்

அ��கம்
AIFF ேகால் டன் ேப� �க்ஸ் என்ப� அண்டர் 6 �தல் அண்டர் 12 வய�ற் �ட்பட்ட �ரர்கைள
ஈ�ப�த்�வதற் காக ஆல்

இந்�யா �ட்பால்

ெபடேரசன் ஆல்

ெதாடங் கப் பட்ட ஒ�

�ைளயாட்� �ரர் ேமம் பாட்�த் �ட்டமா�ம் . நாட்�ல் உள் ள ஒவ் ெவா� �ழந்ைதக்�ம்
�ட்பால் �ைளயா�வதற் கான ஒ� தளத்ைத வழங் �வைத இந்த �ட்டம் ேநாக்கமாகக்
ெகாண்�ள் ள�.இ� பல ��க்ேகாள் கள் �ன்வ�மா�:

• �ழந்ைதக�க்கான �ைளயாட்� �ழைல வழங் �தல்
• இைளஞர் �ட்பால் கட்�டம் ெதா��
• ஒ� �ட்பால் கலாச்சாரத்ைத உ�வாக்�தல்
• �ரர்களின் நீ ண்டகால ஈ�பா� மற் �ம் வளர்ச்�
• ேவ�க்ைக, கற் றல் மற் �ம் நட்�ன் �ழைல உ�வாக்�தல்
• அைனவ�க்�ம் �ட்பால்
AIFF உ�ப் �னர் சங் கங் களின் ஆதர�டன் தங் கள் ச�கங் கள் மற் �ம் �ராந்�யங் களில்
உள் ள �ழந்ைதக�க்கான ேகால் டன் ேப� �க்�கைள நடத்�வதற் � தனிநபர்கள்
மற் �ம் அைமப் �கைள அங் �கரித்� அவர்க�க்� அ�காரம் அளிப் பதன் �லம் இ�
அைடயப் ப��ற�.

ேகால் டன் ேப� �க்ைக ஏற் பா� ெசய் ய �ண்ணப் �ப் ப� �க�ம் எளிதான�.வ�ங் கால
�க் ஆப் பேரட்டர்கள் ேகால் டன் ேப� �க்�ன் ெமாைபல் பயன்பாட்ைட ப��றக்கம்
ெசய் � ெசய� �லம் ஒப் �த�க்� �ண்ணப் �க்கலாம் . AIFF உ�ப் �னர் சங் கத்�ன்
ஒப் �த�க்�ப்

�ற�,

ஆப் பேரட்டர்கள்

இந்த

ைகேயட்�ன்

வ�காட்�தல் களின்ப�

'அங் �கரிக்கப் பட்ட' ேகால் டன் ேப� �க்ைக நடத்தத் ெதாடரலாம் .

ெமாைபல் பயன் பாட்�ல் உள் ள அைனத்� தகவல் கைள�ம் ��ப் �த்�, AIFF ேகாரிய �ற
வழக்க �ைறகைள �ர்த்� ெசய் த�டன், ேகால் டன் ேப� �க்ைக நடத்�வதற் கான
அங் �காரத்ைத �க் ஆப் பேரட்டர் ெப��றார்.

ேகால் டன் ேப�
�க்�கைள
நடத்�வதன்
நன்ைமகள்
• இயக்க மற் �ம் ஒ�ங் கைமக்க எளிதான�
• �ைறந்த ெசல�
• �ழந்ைதக�க்� வய�க்� ெபா�த்தமான
�ைளயாட்�க்கைள வழங் �தல்
• �ழந்ைதகள் , ெபற் ேறார்கள் மற் �ம் ப�ற் �யாளர்கள்
ஈர்க்கக் ��ய கவர்ச்�கரமான ேவைல மா�ரி
• ெசய��ன் �லம் �க் ேமலாண்ைம எளிதாக்கப் பட்ட�
• அ�ப் பைட உள் கட்டைமப் � ேதைவப் ப��ற�
• எந்தெவா� தனி நபரா�ம் அல் ல� நி�வனத்�னா�ம்
நடத்தப் படலாம் .
• ஆல் இந்�யா �ட்பால் ெபடேரசன் மற் �ம் அதன்
உ�ப் �னர் சங் கத்�ட��ந்� அங் �காரம்

ேகால் டன்
ேப� �க்�ன்
வைககள்
சமவய� ��க்கள்

1

2

3

சமவய� ��க்களில் ��க்கள்

8

8

8

ஒ� அணிக்� �ைறந் தபட்ச
ேபாட்�களின் எண்ணிக்ைக

7

14

21

இந்த ப�வத்�ல் அவர்கள் ஏற் பா� ெசய் ய ��ம் �ம் ேகால் டன் ேப� �க்�ன் வைகைய
�க் ஆபேரட்டர் ேதர்� ெசய் யலாம் .

அதற் ேகற் ப அவர்களின் �க் அங் �கரிக்கப் ப�ம் .
1 ஸ்டார் ேகால் டன் ேப� �க்ஸ்:
��ய ேகால் டன் ேப� �க் ஆப் பேரட்டர்க�க்கான ��க்ேகாள்
2 ஸ்டார்ஸ் ேகால் டன் ேப� �க்ஸ்:
• அ�க வய� ��க்கள் மற் �ம் �ழந்ைதகைள ஈ�ப�த்தக் ��ய அ�பவ�க்க �க்
ஆபேரட்டர்க�க்கான ��க்ேகாள்
•

AIFF

அக்ர�ட்டட்

அகாட�ஸ்

அகாட�

ஆக்�டேரசன்

�ள் ளிக�க்கான

இந்த

அள�ேகால் கைள �ர்த்� ெசய் ய ேவண்�ம் .
3 ஸ்டார்ஸ் ேகால் டன் ேப� �க்ஸ்:
• �ட்�ல் வளர்ந்த �ரர்களின் நீ ண்ட கால வளர்ச்� பாைதைய உ�வாக்க ��ம் �ம்
�ளப் கள் மற் �ம் அகாட�க�க்� �றந்த�.
•

இன்�யன்

�ப் பர்

�க்

மற் �ம்

I

-�க்

அள�ேகால் கைள �ர்த்� ெசய் ய ேவண்�ம் .

�ளப் கள்

�ளப்

ைலெசன்�ங்

இந்த

1:1 (ஆல் ஒன்) மானியம்
FIFA, AFC, மற் �ம் AIFF ஆ�யைவ ெபண்கள் கால் பந்�ன் வளர்ச்�க்� உ���ண்�ள் ளன,
இ�ல் ெபண் �ரர்கள் , ப�ற் �யாளர்கள் , ெரப் ரஸ
ீ ் , தன்னார்வலர்கள் மற் �ம் தைலவர்களின்
பங் ேகற் �ம் வளர்ச்��ம் அடங் �ம் . கால் பந்�ல் அைனத்�ப் பா�னத்தவ�ம் சமமாகப்
பங் ேகற் பைத�ம் , களத்�ல் �ைளயா�ம் ��வர், ���யர் சமமாக இ�ப் பைத�ம் நாம்
��ம் ப ேவண்�ம் .1:1 ��தம் . இந்த ேநாக்கத்ைத அைடவதற் காக, FIFA மகளிர் ேமம் பாட்�த்
�ட்ட நி�யத்�ன் �லம் 1:1 (ஆல் ஒன்) மானியத்ைத வழங் �வ�ல் AIFF ம�ழ் ச�
் யைட�ற�.
ேகால் டன் ேப� �க்�களில் ெபண்களின் அ�கபட்ச பங் ேகற் ைப உ�� ெசய் ய அைனத்�
�க் ஆபேரட்டர்கைள�ம் இந்த மானியம் ஊக்��க்�ற�.
மானியத்�ற் � த�� ெபற, �க் ஆபேரட்டர் �க்�ல் �ரர்களின் �ைறந்தபட்சம் 50%
ெபண்களின் பங் ேகற் ைப உ�� ெசய் ய ேவண்�ம் .
�க்

ஆப் பேரட்டர்கள்

�ரத்�ேயகமாக ெபண்க�க்கான �க்�கைள நடத்�வைத�ம்

க�த்�ல் ெகாள் ள ேவண்�ம் .
�ன்� �க் �ரி�களில் உள் ள 49 �க் ஆபேரட்டர்க�க்� இந்த மானியம் �ன்வ�மா�
வழங் கப் ப�ம் :

�க் �களின்
எண்ணிக் ைக

மானியத்ெதாைக

1 ஸ்டார்

28

₹25,000

2 ஸ்டார்

14

₹50,000

3 ஸ்டார்

7

₹1,00,000

வைக

அந்தந்த �ரி�ல் அ�க த��வாய் ந்த �க்�கள் இ�ந்தால் , இந்த ைகேயட்�ன் �ன்னிைணப் �
(�ன்னிைணப் �) A இன் ப� �றந்த �க்�கள் ேதர்ந்ெத�க்கப் ப�ம் .ேகால் டன் ேப� �க்ஸ்
ப�வத்�ன் ���ல் மானியம் வழங் கப் ப�ம்

-

-

(ேகால் �ப் பர் உடன்)

அ�கபட்ச ேகால் ேபாஸ்ட்கள் பரிமாணம்

(ேகால் �ப் பர் இல் லாமல் )

அ�கபட்ச ேகால் ேபாஸ்ட்கள் பரிமாணம்

–

1.82x1.22m

இல் ைல

3

வாரத்�ற் � அ�கபட்ச ேபாட்� நாட்கள்

ேகால் �ப் பர்

2

3 அல் ல� 4

2 �ைறந்தபட்சம்

–

-

-

-

5v5

4v4

–

1.82x1.22m

இல் ைல

3

2

3 அல் ல� 4

4 �ைறந்தபட்சம்

–

1.82x1.22m

இல் ைல

3

2

3 அல் ல� 4

4 �ைறந்தபட்சம்

2x12 �ைறந்தபட்சம் 2x12 �ைறந்தபட்சம்

5v5

–

4x4 �ைறந்தபட்சம்

3v3
4v4

2015 அல் ல�
2016

2016 அல் ல�
2017

–

கலந்த�

U8

கலந்த�

U7

3v3

2017 அல் ல�
2018

கலந்த�

U6

ஒ� நாைளக்� அ�கபட்ச ேபாட்�கள்

�ட்பால் அள�

இைடேவைள ேநரம்

ேபாட்� ேநரம்

�ைளயா�ம் வ�வம்

வய� அள�ேகால் கள் (�றப் �)

பா�ன ��ப் பம்

சம வய� ��க்கள்

-

7 v 7 (GK)

6v6

5 v 5 (GK)

4v4

–

2013 அல் ல�
2014

கலந்த�

U10

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–

–

2012 அல் ல�
2013

கலந்த�

U11

3

2

4

6 �ைறந்தபட்சம்

5x2m

1.82x1.22m

5x2m

1.82x1.22m

7க்� v 7 மட்�ம் 7க்� v 7 மட்�ம்

3

2

4

6 �ைறந்தபட்சம்

6x2m

–

ஆம்

3

2

4 அல் ல� 5

8 �ைறந்தபட்சம்

2x18 �ைறந்தபட்சம் 2x18 �ைறந்தபட்சம் 2x24 �ைறந்தபட்சம்

-

7 v 7 (GK)

6v6

5v5

4v4

–

2014 அல் ல�
2015

கலந்த�

U9

ேபாட்� வ�வம் | �ட்பால்

6x2m

–

ஆம்

3

2

4 அல் ல� 5

8 �ைறந்தபட்சம்

2x24 �ைறந்தபட்சம்

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–

–

2011 அல் ல�
2012

கலந்த�

U12

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

இல் ைல

3

2

3 அல் ல� 4

4 �ைறந்தபட்சம்

–

1.82x1.22m

இல் ைல

3

2

3 அல் ல� 4

4 �ைறந்தபட்சம்

5 v 5 (GK)

–

4v4

2013 அல் ல�
2014

கலந்த�

U10

5 v 5 (GK)

–

–

2012 அல் ல�
2013

கலந்த�

U11

–

5 v 5 (GK)

–

2011 அல் ல�
2012

கலந்த�

U12

3

2

3 அல் ல� 4

5 �ைறந்தபட்சம்

3x2m

1.82x1.22m

3x2m

1.82x1.22m

5 க்� v 5 மட்�ம் 5 க்� v 5 மட்�ம்

3

2

3 அல் ல� 4

5 �ைறந்தபட்சம்

3x2m

–

ஆம்

3

2

3 அல் ல� 4

7 �ைறந்தபட்சம்

• �ட்சல் �ைறந்த ப�ன்ஸ் �ட்சல் பந்�டன் �ைளயாடப் ப��ற�. அள� 3 �ழந்ைதக�க்� பரிந்�ைரக்கப் ப��ற�,
ஆனால் ஒ� அள� 4 �ட்சல் பந்�டன் �ைளயாடலாம் .

3x2m

–

ஆம்

3

2

3 அல் ல� 4

7 �ைறந்தபட்சம்

2x15 �ைறந்தபட்சம் 2x15 �ைறந்தபட்சம் 2x20 �ைறந்தபட்சம் 2x20 �ைறந்தபட்சம்

5 v 5 (GK)

–

4v4

2014 அல் ல�
2015

கலந்த�

U9

• �ட்சல் தட்ைடயான, ெமன்ைமயான மற் �ம் �ராய் ப் � அல் லாத ேமற் பரப் �களில் உட்�ற மற் �ம் ெவளிப் �றமாக
�ைளயாடப் படலாம் .ேகால் டன் ேப� �க்�க�க்�, இ� ெசயற் ைக �ல் ெவளி��ம் �ைளயாடப் படலாம் .

(ேகால் �ப் பர் உடன்)

அ�கபட்ச ேகால் ேபாஸ்ட்கள் பரிமாணம்

(ேகால் �ப் பர் இல் லாமல் )

அ�கபட்ச ேகால் ேபாஸ்ட்கள் பரிமாணம்

இல் ைல

3

வாரத்�ற் � அ�கபட்ச ேபாட்� நாட்கள்

ேகால் �ப் பர்

2

3 அல் ல� 4

�ட்சல் பந்�ன் அள�

ஒ� நாைளக்� அ�கபட்ச ேபாட்�கள்

2 �ைறந்தபட்சம்

–

–

2x12 �ைறந்தபட்சம் 2x12 �ைறந்தபட்சம்

–

–

4x6 �ைறந்தபட்சம்

3v3
4v4

2015 அல் ல�
2016

2016 அல் ல�
2017

4v4

கலந்த�

U8

கலந்த�

U7

3v3
–

2017 அல் ல�
2018

கலந்த�

U6

இைடேவைள ேநரம்

ேபாட்� ேநரம்

�ைளயா�ம் வ�வம்

வய� அள�ேகால் கள் (�றப் �)

பா�ன ��ப் பம்

சம வய� ��க்கள்

ேபாட்� வ�வம் | �ட்சல்

(ேகால் �ப் பர் உடன்)
–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

இல் ைல

3

2

3 அல் ல� 4

1 �ைறந்தபட்சம்

–

1.82x1.22m

இல் ைல

3

2

3 அல் ல� 4

1 �ைறந்தபட்சம்

5 v 5 (GK)

–

4v4

2013 அல் ல�
2014

கலந்த�

U10

3

2

4

2 �ைறந்தபட்சம்

4x2m

1.82x1.22m

4x2m

1.82x1.22m

5 க்� v 5 மட்�ம் 5 க்� v 5 மட்�ம்

3

2

4

2 �ைறந்தபட்சம்

3x5 �ைறந்தபட்சம் 3x5 �ைறந்தபட்சம்

5 v 5 (GK)

–

4v4

2014 அல் ல�
2015

கலந்த�

U9

5 v 5 (GK)

4x2m

�ச் சாக்கர் ஒ� நிைலயான �ட்பால் ேதைவ���ந்� காற் � அ�த்தத்ைத 0.2 atm �ைறப் பதன் �லம் ஒ� வழக்கமான �ட்பால் டன்

–

ஆம்

3

2

4 அல் ல� 5

2 �ைறந்தபட்சம்

வழக்கமாக �ச் சாக்கர் ஒ� நீ ர்நிைலக்� அ��ல் �ைளயாடப் ப��ற�, எனேவ �க் ஆபேரட்டர் இல் லாமல் �ழந்ைதகள் தண்ணீ�க்�ள்

�ைளயாடலாம் .

–

–

2012 அல் ல�
2013

3x6 �ைறந்தபட்சம்

ஓ�கள் அல் ல� ஒ� நபைர காயப் ப�த்தக்��ய ேவ� எந்த ெபா�ட்க�ம் இல் லாமல் இ�க்க ேவண்�ம் என்ப� �க�ம் �க்�யம் .

�ைழவைதத் த�க்க ஒ� அர்ப்பணிப் �ள் ள நபைர ைவத்��ப் ப� �க�ம் �க்�யம்

U11
கலந்த�

• �ச் சாக்கர் மண�ல் ெவ�ம் கால் களால் �ைளயாடப் ப��ற�, எனேவ மணல் கர��ரடானதாக இ�க்கக்�டா� மற் �ம் �ழாங் கற் கள் ,

அ�கபட்ச ேகால் ேபாஸ்ட்கள் பரிமாணம்

(ேகால் �ப் பர் இல் லாமல் )

அ�கபட்ச ேகால் ேபாஸ்ட்கள் பரிமாணம்

இல் ைல

3

வாரத்�ற் � அ�கபட்ச ேபாட்� நாட்கள்

ேகால் �ப் பர்

2

3 அல் ல� 4

1 �ைறந்தபட்சம்

–

–

4v4

2015 அல் ல�
2016

கலந்த�

U8

3x4 �ைறந்தபட்சம் 3x4 �ைறந்தபட்சம்

–

–

3x3 �ைறந்தபட்சம்

3v3

4v4

2016 அல் ல�
2017

கலந்த�

U7

3v3
–

2017 அல் ல�
2018

கலந்த�

U6

ஒ� நாைளக்� அ�கபட்ச ேபாட்�கள்

�ட்பால் அள�

இைடேவைள ேநரம்

ேபாட்� ேநரம்

�ைளயா�ம் வ�வம்

வய� அள�ேகால் கள் (�றப் �)

பா�ன ��ப் பம்

சம வய� ��க்கள்

ேபாட்� வ�வம் | �ச் சாக்கர்

–

4x2m

–

ஆம்

3

2

4 அல் ல� 5

2 �ைறந்தபட்சம்

3x6 �ைறந்தபட்சம்

5 v 5 (GK)

–

2011 அல் ல�
2012

கலந்த�

U12

�ள் ளி அைமப் �
ேகால் டன்

ேப�

�க்ஸ்

�ள் ளி

அைமப் �

�ைறேய

ேதால் �, �ரா மற் �ம் ெவற் �க்கான பாரம் பரிய 0,1,3
�ள் ளிகளி��ந்�

�ைறேய

ேதால் �,

�ரா

மற் �ம்

ெவற் �க்� �ைறேய 1,2,3 �ள் ளிகளாக மா�ம் .
ேகால் டன்
�ரர்க�ம்
மாற் றம்

ேப�

�க்�களில்

பங் ேகற் பைத

அைனத்�

அணிக�ம்

பாராட்�வதற் காக

இந்த

ெசய் யப் பட்�ள் ள�, எனேவ ஒ� அணி ஒ�

�ைளயாட்ைட இழந்தா�ம் , அவர்கள் பங் ேகற் பதற் � 1
�ள் ளிையப் ெப��றார்கள் .
�ைளயாட்�கள்

ெரப் ரீ

அல் ல�

�க்

ஆபேரட்டரால்

��ப் �க்கப் பட்ட�டன் �ள் ளிகள் ேகால் டன் ேப� �க்�ன்
ைகப் ேப� ெசய��ல் தானாகேவ �ர�ப�க்�ம்

ேபாட்� நாட்களில்
ைமதானம் அைமப் �
எ�த்�க்காட்�கள் :

ஒ� பாஸ்கட் பால்
ஆ�களத்�ல் �ட்சல்
ேகால் டன் ேப� �க்�கைளப் ெபா�த்தவைர, ஒ� பாஸ்கட் பால் ஆ�களத்ைத
�ட்ஸல் �ைளயா�வதற் � எந்த ெபரிய மாற் றங் க�ம் இல் லாமல் மாற் றலாம் .

அபதார ஸ்பாட்

ைமய வட்டம்

ப��ட்�க்ேகா�

அபதார பரப் �

�ைளயாட்�ன்
�ச் சாக்கர் களம்

ைமதான
வ��ைறகள்

ேமற் பரப் �களின் வைககள் மற் �ம் பந்�கள் :

இயற் ைக �ல்

ெசயற் ைக தைர

மரத்தாலான தைர

ெசயற் ைக ைமதானம்

கான்�ரீட் தைர

மண் ேமற் பரப் �

• இடம் பா�காப் பாக�ம் , நன்� பராமரிக்கப் பட்டதாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்
• ஒ� சமமான �ைளயா�ம் ேமற் பரப் �ல் இ�க்க ேவண்�ம்
• �ட்சல் த�ர, ேகால் ேபாஸ்ட்கள் �ைறயாக பா�காக்கப் பட ேவண்�ம் , இதனால் அைவ
பா�காப் பாக இ�க்�ம் மற் �ம் �ழந்ைதக�க்� ஏற் ப�ம் காயங் கைளத் த�க்க நகர்த்த
��யா�.
• �ைளயா�பவர் மற் �ம் பார்ைவயாளர்க�க்� ேபா�மான ��நீ ர் �ைடக்க ேவண்�ம்
• அைனத்� பா�னத்தவ�க்�ம் ��ப் �ட்ட க�வைறகள் இ�க்க ேவண்�ம்
• �ைளயாட்� களத்�ல் ெதளிவான அைடயாளங் கள்
• �க் ெதாடர்பான �ராண்�ங் மற் �ம் ஊக்��ப் � ேபான்றைவ �ழந்ைதக�க்�
கவர்ச்�கரமான�. AIFF மற் �ம் ேகால் டன் ேப� �க்ஸ் �ராண்�ங் ஆ�யவற் ைறப்
பயன்ப�த்�வ�ம் பரிந்�ைரக்கப் ப��ற�.
• மாைல / இர�களில் ேபாட்�க�க்�, �ளக்�கள் ேபா�மானதாக இ�க்க ேவண்�ம்
• பரிந்�ைர: ெரப் ரீ சரியான ��ைட �ட் மற் �ம் ��ல் ைவத்��க்க ேவண்�ம்
• �ம் �கள் , க��கள் அல் ல� ேவ� ஏதாவ� தைட பயன்ப�த்� நிய�க்கப் பட்ட
பார்ைவயாளர்களின் ப��கள் ெசய் யப் பட ேவண்�ம் .�ழந்ைதகள் மற் �ம் �ம்
ேமேனஜர்க�க்காக ஒ�க்கப் பட்ட ப���ல் பார்ைவயாளர்கள் (அல் ல� ெபற் ேறார்கள் )
அ�ம�க்கப் படக் �டா�.

ம�த்�வ ஏற் பா�கள்
• பஸ்ட்-ஏட் �ட் ஐ அந்த இடத்�ல் ைவக்க ேவண்�ம் . �ைறந்த பட்சம் ஒ� தனிநப�க்காவ�, அந்த
இடத்�ல் , பஸ்ட்-ஏட் மற் �ம் ேப�க் ைலப் சேபார்ட் வழங் �வ� ��த்� ப�ற் � அளிக்கப் பட
ேவண்�ம் .
• ஒ� ��ேயா / ம�த்�வர், இடத்�ல் , பரிந்�ைரக்கப் ப��ற�
• அவசர ெதாைலேப� எண்கள் , ஆம் �லன்ஸ், அைழப் �ல் உள் ள ம�த்�வர் மற் �ம் அ���ள் ள
ம�த்�வமைனக்கான �கவரி மற் �ம் �ைச ஆ�யைவ ைகவசம் இ�ப் பைத உ��ப் ப�த்�க்
ெகாள் �ங் கள் . இந்த �வரம் �க் ெதாடங் �வதற் � �ன்� �ம் ேமேனஜர்க�க்� �ைடக்கச்
ெசய் ய ேவண்�ம் .இந்த எண்க�ம் அந்த இடத்�ல் காட்டப் பட ேவண்�ம் .
• பான இைடேவைளகைள ஏற் பா� ெசய் �ங் கள் (��ய அள�ல் அ�க்க� தண்ணீர ் ��க்க
ஊக்��க்க�ம் ).தண்ணீர ் �றந்த அள�: ஒவ் ெவா� 15-20 நி�டங் க�க்�ம் 200 ��. �ரர்கள்
மற் �ம் தன்னார்வலர்க�க்� தண்ணீர ் �ைடக்கச் ெசய் ய ேவண்�ம் .
• �ரர்கள் ஒ� ேபாட்�க்� �ன் தயாராக ேவண்�ம்
• �க் ஆப் பேரட்டர்கள் அைனவரின் பா�காப் �க்காக�ம் ெவப் பம் , இ��டன் ��ய மைழ/ �ன்னல்
ேபான்ற �ன்�ட்�ய வானிைல நிைலைமகைள க�த்�ல் ெகாள் ள ேவண்�ம் .

ஒ� ெவற் �கரமான
�ட்பால் நா�க்கான ஐந் �
அ�த்தளங் கள்

பா�காப் � உணர்�
உடல் மற் �ம் உணர்ச்� ரீ�யான �ங் �களி��ந்� �ழந்ைதகைளப் பா�காத்தல் .
பா�காப் பாக உணராத ஒ� �ழந்ைத ம�ழ் ச�
் யாக இ�ப் ப�ம் , ெசயல் பா�கைள
ம�ழ் �ப் ப�ம் க�னமாக இ�க்�ம் .

வரேவற் கப் ப��ேறாம்
என்ற உணர்�
�ழந்ைத�ன் வய�, பா�னம் , �றன் / இயலாைம, அள�, கலாச்சாரம் அல் ல� ெமா�
ஆ�யவற் ைறப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் வரேவற் கப் ப�வதாக உணர்தல் .�ட்பால் என்ப� எந்த
வைகயான பா�பா�ம் இ�க்கக்�டா� என்ற ஒ� �ழலா�ம் .

ஒ� "நல் ல �ரர்" என்ற உணர்�
ஒவ் ெவா� �ழந்ைத�ம் �றைமைய உணர ேவண்�ம் . இந்த காரணத்�ற் காக,
�ழந்ைதகள் எப் ேபா�ம் ஊக்��க்கப் பட ேவண்�ம் , ெகட்டைத �ட நல் ல �ஷயங் கைள
வ���த்த ேவண்�ம் .

நட்� உணர்�
தங் கள் ெசாந்த மற் �ம் �ற அணிகளின் �ரர்களிைடேய நட்ைப வளர்ப்பதற் கான
�ழைல உ�வாக்�தல் மற் �ம் உ�வாக்�தல் .ெபரியவர்கள் உதாரணமாக வ�நடத்த
���ம் .

�க்�யமானதாக இ�ப் ப�
என்ற உணர்�

�ழந்ைதகள் ஆக்கப் �ர்வமாக�ம் , ெவளிப் பைடயானவர்களாக�ம் இ�க்க
ஊக்��க்கப் பட ேவண்�ம்

பா�காப் பாக
�ழந் ைதகைளப்
பா�காத்தல்
ேகால் டன்

ேப�

�க்

ேபாட்�களில்

பங் ேகற் �ம்

அைனத்�

�ழந்ைதக�க்�ம் ம�ழ் ச�
் யான மற் �ம் பா�காப் பான �ழைல
வழங் க ஆல்
அைனத்�

இந்�யா �ட்பால்
�ழந்ைதகளின்

�க்�யமான�.�ட்பால்

ெபடேரசன் உ���ண்�ள் ள�.

பா�காப் �ம்

நல�ம்

�ைளயா�ம் ேபா�,

�க�ம்

�ழந்ைதகைளத்

�ங் ���ந்� பா�காப் ப�ம் , அவர்க�க்� ஒ� ேநர்மைறயான
தன்ைமைய வழங் �வ�ம் ெபரியவர்களின் �ட்�ப் ெபா�ப் பா�ம் .
�ழந்ைதகள் உட்பட அைனவரின் வாழ் க்ைக��ம் �ட்பால் ஒ�
வ�வான மற் �ம் ேநர்மைறயான தாக்கத்ைத ஏற் ப�த்�ம் , ேம�ம்
இ� நடக்க சரியான �ழைல�ம் கலாச்சாரத்ைத�ம் நாம் வழங் க
ேவண்�ம் . �ழந்ைத பா�காப் � என்ப� பா�காப் � ெபா�ப் �
உட்பட அைனத்� ெபரியவர்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம் :

• ெபற் ேறார் மற் �ம் பா�காவலர்கள்
• ப�ற் �யாளர்கள் , �ம் ேமேனஜர்கள் , மற் �ம் அணி�ன்
ஊ�யர்கள் உ�ப் �னர்கள்
• �க்ஸ் ஆபேரட்டர்கள் , மற் �ம் ஊ�யர்கள் உ�ப் �னர்கள்
• ேபாட்� அ�காரிகள்
• ஸ்பான்சர்கள் மற் �ம் பங் �தாரர்கள்
• தன்னார்வலர்கள்
• ர�கர்கள்
பா�காப் பான பா�காப் � என்ப� அைனத்� �ழந்ைதக�ம்
�ங் ���ந்� பா�காப் பாக இ�ப் பைத உ�� ெசய் வதற் காக
எ�க்கப் ப�ம் நடவ�க்ைகயா�ம் .இ� ஆபத்ைதக்
�ைறக்க�ம் , �ழந்ைதகைள �ைறயற் � பயன் ப�த்�வைதத்
த�க்க�ம் சாத்�யமான அைனத்ைத�ம் ெசயலாக்கத்�டன்
ெசய் வ� என்பதா�ம் .
�ழந்ைத பா�காப் � பற் � ேம�ம் அ�ய, FIFA பா�காவலர்கள்
பா�காக்�ம் அத்�யாவ�யப் பாடத்�ட்டத்ைத நீ ங் கள்
��க்�மா� நாங் கள் க�ைமயாகப் பரிந்�ைரக்�ேறாம்
athttps://safeguardinginsport.fifa.com/

நடத்ைத ��கள்
நடத்ைத ��கள் என்பைவ �ழந்ைதகள் மற் �ம் ெபரியவர்க�க்கான
நடத்ைத மற் �ம் மனப் பான்ைம வ�காட்�தல் களா�ம் , அைவ �க்
ஆபேரட்டர்களால் அ��கப் ப�த்தப் படலாம் . நாங் கள் ஒ� �ல நடத்ைத
��கைளப் ப�ர்ந்� ெகாள் �ேறாம் , ��ப் �க்காக, ஆனால் அ�
��ைமயான� அல் ல� இ��யான� அல் ல.உங் கள் ச�கத்�ற் � என்ன
ேவைல ெசய் �ற� என்பைதப் ெபா�த்� ����கைளச் ேசர்க்கேவா
அல் ல� எளிைமப் ப�த்தேவா தயங் கா�ர்கள் .

�ழந் ைதகள் ����
நான் ெசய் ேவன்:
• அ�ப�க்க மற் �ம் ம�ழ் ச�
் யாக இ�க்க �ைளயா�தல்
• ஒ� நல் ல அணி�ரராக இ�த்தல்

• எ�ரணிகைள ம�த்�, �ைளயாட்�ற் � �ன்�ம் �ன்�ம் அவர்கைள வாழ் த�
் தல் .
• கற் �க்ெகாள் �தல் மற் �ம் �ைளயாட்�ன் ��கைள ம�த்தல்

• ெரப் ரீ மற் �ம் ப�ற் �யாளர்களின் ���கைள ஏற் �க்ெகாள் �தல்
• நியாயமான �ைளயா�தல்

• ெவற் ��ல் தாழ் ைமயாக�ம் , ேதாற் ப�ல் க�ைண�ட�ம் இ�த்தல்

• நம� ப�ற் �யாளர்கள் , ெபற் ேறார்கள் அல் ல� பா�காவலர்க�டன் �ைளயாட்�க்�
பயணம் ெசய் தல்

• ஒ� �ழந்ைத அல் ல� நான் உடல் நிைல சரி�ல் லாமல் இ�க்�ேறனா அல் ல�

காயமைடந்��க்�ேறனா என்பைத என� ப�ற் �யாளர்கள் , ெபற் ேறார்கள் அல் ல�
பா�காவலர்க�க்�த் ெதரியப் ப�த்�தல்

• ஒ� �ழந்ைத அல் ல� நான் எைதயாவ� பற் � ம�ழ் ச�
் யைடய�ல் ைல அல் ல�

பா�காப் பாக உணர�ல் ைல என்றால் , என� ப�ற் �யாளர்கள் , ெபற் ேறார்கள் அல் ல�
பா�காவலர்க�டன் ேப�தல்

பா�காவலரின் ����
ப�ற் �யாளர்கள் | ெபற் ேறார் | தனார்வலர்கள் | சம் பந் தப் பட்ட அைனத்� ெபரியவர்கள்

நான் ெசய் ேவன்:
• �ழந்ைதகள் தங் கள் ெசாந்த இன்பத்�ற் காக �ைளயா�வைத ஊக்��த்தல்
• �யற் �ைய�ம் பங் ேகற் ைப�ம் பாராட்�ங் கள் , ���கைள அல் ல.
• ெதா�ல் �ட்பக் ேகாளா�க்காகேவா அல் ல� • ேபாட்��ல் ேதாற் றதற் காகேவா ஒ�
�ழந்ைதைய ஒ�ேபா�ம் கண்�க்கா�ர்கள் .
• லாஸ் ஆப் � ேகம் எப் ேபா�ம் ம�க்க �ழந்ைதகைள ஊக்��த்தல் .
• �ைளயாட்�ன் ��ைவப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் , இ� அணிகைள�ம் ஊக்��த்�
வாழ் த�
் தல் .
• ப�ற் �யாளர்கள் மற் �ம் ெரப் ரக
ீ ்களின் ���கைள ம�த்�, அேத காரியத்ைதச்
ெசய் ய �ழந்ைதக�க்� வ�காட்�தல் .
• கட்டாயப் ப�த்�வைதேயா அல் ல� கட்டாயப் ப�த்�வைதேயா �ட �ழந்ைதகைள
ஊக்��த்தல் .
• ஏேத�ம் ேநாய் அல் ல� காயம் உைடய சம் பந்தப் பட்ட �ழந்ைதகளிடம் ��ப் �டன்
இ�த்தல்
• கால் பந்�ல் இ�ந்� அைனத்� �ைறேக�கைள ஒ�க்க உத�தல் மற் �ம் �ழந்ைதகள்
ஒ� பா�காப் பான மற் �ம் ேநர்மைறயான �ழைல வழங் க உத�தல் .
• தன் னார்வலர்கள் , ப�ற் �யாளர்கள் , அைமப் பாளர்கள் மற் �ம் அ�காரிகைள
அவர்களின் பணி�ல் ஆதரிப் ப�, ஊக்��ப் ப� மற் �ம் உத�வ� மற் �ம் அவர்கைள
ஒ�ேபா�ம் �மர்�க்கேவா அல் ல� அைதரியப் ப�த்�தல் �டா�.
• �ழந்ைதக�க்� �ன்மா�ரியாக�ம் , �ன்�தாரணமாக�ம் ெசயல் ப�ங் கள் .

ெரப் ரஸ
ீ ் ����
நான் ெசய் ேவன்:
• ஒ� ேபாட்�ைய ெரப் ரீ ெசய் வ� ெபரியவர்க�க்கான ேபாட்�ைய ெரப் ரக
ீ ளாக
மாற் �வ�ல் இ�ந்� �ற் ��ம் ேவ�பட்ட� என்பைத நிைன�ல் ெகாள் �தல் .
• ேபாட்�க்� �ன்�ம் �ன்�ம் �ழந்ைதகள் மற் �ம் ப�ற் �யாளர்கைள
ஒ�வ�க்ெகா�வர் வாழ் த்தச் ெசால் �தல் .
• எல் லா �ழ் நிைலகளி�ம் நியாயமான �ைளயாட்ைட உ�� ெசய் தல் .
• �றல் கைளக் ��ப் ��ம் ேபா� �ரான, �றநிைலயான மற் �ம் கண்ணியமாக இ�த்தல் .
• ��ப் பாக �ழந்ைதக�க்�, �றல் கைள �ளக்�தல் மற் �ம் ெதளி�ப�த்�தல் ,
• அள�க்� அ�கமாகத் தைல�ட்� �ழந்ைதகைள �ைளயாட அ�ம�க்கா�ர்கள் .
• தவ�கைள �ட �ைளயாட்�ன் உத்ேவகத்�ற் � �க்�யத்�வம் ெகா�ங் கள் .
• �ழந்ைதகள் அல் ல� ெபரியவர்களிட��ந்� தகாத வார்த்ைதகைள ச�த்�க்
ெகாள் ளக்�டா�.
• காயங் கள் அல் ல� �ஷ்�ரேயாகத்���ந்� �ழந்ைதகைளப் பா�காத்தல் .
• ேநர்மைறயான மற் �ம் ம�ழ் ச�
் யான �ைற�ல் பராமரித்தல் .

�ஸ்ட்ரிக்ட் சாம் �யன்�ப்
• 5 அல் ல� அதற் � ேமற் பட்ட ேகால் டன் ேப� �க் ேபாட்�கைள நடத்�ம்
ஒவ் ெவா� மாவட்ட�ம் மாவட்ட சாம் �யன் �ப் �ேள ஆஃப் �ற் �க்� த��
ெப�ம் .
• ஒவ் ெவா� ேகால் டன் ேப� �க்���ந்�ம் �ரர்கள் �க் ஆப் பேரட்டைரத்
ேதர்ந்ெத�ப் பார்கள் மற் �ம் அந்தந்த ேகால் டன் ேப� �க் அணிைய
�ர�நி�த்�வப் ப�த்�வார்கள் .
• சாம் �யன்�ப் U 8, U 10 மற் �ம் U 12 வய� �ரி�களில் நைடெப�ம் .
• இ� அகாட�கள் மற் �ம் �ளப் களின் சாரணர்க�க்� �த் �க்�க�க்�
�ரர்கைள நிய�க்�ம் வாய் ப் �கைள�ம் வழங் �ம் .
• ஒவ் ெவா� வய� �ரி��ம் ெவற் � ெப�பவர்கள் மாவட்ட சாம் �யன் களாக
அ��க்கப் ப�வார்கள் !

�க் ஆப் பேரட்டர்
தரவரிைச
�க் ஆப் பேரட்டர்கள் 1 ஸ்டார், 2 ஸ்டார்ஸ் மற் �ம் 3 ஸ்டார்ஸ் ேகால் டன் ேப�
�க்ஸ் ஆ�யவற் �ன் ஒவ் ெவா� �ரி��ம் �ன்வ�ம் அள��க்களில்
அவர்களின் ெசயல் �ற�க்� ஏற் ப தரவரிைசப் ப�த்தப் பட்�
அங் �கரிக்கப் ப�வார்கள் . �ன்னிைணப் � A பற் �ய ேம�ம் தகவல் கள் :
• அைனத்� வய�னரிைடேய�ம் �ைளயா�ய ெமாத்த ேபாட்�களின்
எண்ணிக்ைக

• இளம் �ரர்களின் பங் ேகற் � ��தம்
• ெபண்கள் பங் ேகற் �.

• ப�� ெசய் யப் பட்ட E ெசர்��ேகட் ப�ற் �யாளர்களின் எண்ணிக்ைக
• AIFF �ர�நி��ன் இட ம�ப் ��

• ச�க ஊடகங் களின் பயன்பா�

�ைளயாட்�ன்
தரநிைலகள்

�ட்பால்

�ட்பால் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
சட்டங் கள் : 3v3
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 10-12 �ட்டர்கள்
நீ ளம் : 15-20 �ட்டர்கள்

�� 2: பந்�

பந்�ன் அள� 3 அல் ல� 4 ஆக இ�க்கலாம் .

�� 3: �ரர்கள்

4-5 �ரர்கள் (3 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் +1-2 மாற் � �ரர்கள் )
ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த ேநரத்��ம் ஏற் படலாம் .

�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

எந்த �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் . �ம் �ட்
வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண �ப் கைளப்
ேபாலேவ, �ப் கைள�ம் பயன் ப�த்தலாம் . எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ�
நிறங் கைள அணிய ேவண்�ம் .

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன் ப�த்தப் படலாம் . மற் ற
ெபா�ப் �களில் ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் ,
�ைளயாட்ைடத் ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் ,
ம�ப் ெபண்கைள ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் 'ேமாஸ்ட்
வல் �அ�ல் �ைளயர்ʼ ��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

ேதைவ�ல் ைல

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

ேபாட்� ேநரம் : 6 நி�டங் களில் 4 காலாண்�கள் ஒவ் ெவான்�ம் இைடேவைள
ேநரம் : 2 நி�டங் கள்

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்
�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

எ�ரணி�னர்கள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 2 ெகஜம் ெதாைல�ல்
இ�க்க ேவண்�ம் .

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக் கடக்க

ெவளிேய�ம் பந்�

ேவண்�ம் .
இன்: பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க் ெசய் யலாம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

ேகால் கம் பங் க�க்�ள் , ேகால் ைலனின் �� பந்� ��ைமயாக கடந்�

�ர்மானித்தல்

ெசல் �ம் ேபா� ஒ� ேகால் அ�க்கப் ப��ற�.

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� இல் ைல

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . இ�ப் ��ம் , �ைளயாட்ைட பல �ைற
நி�த்தாமல் இ�ப் ப�ல் நாம் கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம் . ��ந்தவைர,
�ழந்ைதகள் �ைளயாடலாம் .

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

அைனத்� ப் ரீ �க்க�ம் ேநர�யானைவ. எ�ரணிகள் �ைறந்த� 2 ெகஜம்
ெதாைல�ல் இ�க்க ேவண்�ம் .

�� 14: ெபனால் � �க்

ெரப் ரீ / �ைளயாட்� அ�காரி ெபனால் � ப��க்�ள் ஒ� க�ைமயான
தவ� இைழக்கப் பட்டதாக க��னால் ஒ� ெபனால் � �க்
வழங் கப் ப�ம் .

�� 15: �க்-இன்

�ைளயாட்ைட ம�ெதாடக்கம் ெசய் ய பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள்
உைதக்கலாம் .அைனத்� �க்-இன்க�ம் மைற�கமானைவ, அதாவ� ஒ�
�க்-இன்னில் இ�ந்� ேகால் கைள அ�க்க ��யா�.

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் .
ேகால் �க்ைக ேகால் ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் .�ல சந்தர்ப்பங் களில் ,
இலக்� ப�� மற் �ம் ெபனால் � ஏரியா ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம் .

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் � அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ட்பால் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
சட்டங் கள் : 4v4
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 12-15 �ட்டர்கள்
நீ ளம் : 20-25 �ட்டர்கள்

�� 2: பந்�

பந்�ன் அள� 3 அல் ல� 4 ஆக இ�க்கலாம் .

�� 3: �ரர்கள்

6-7 �ரர்கள் (4 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் +2-3 மாற் � �ரர்கள் )
ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த நி�த்தத்��ம் ஏற் படலாம் .

�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

எந்த �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் . �ம் �ட்
வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண �ப் கைளப்
ேபாலேவ, �ப் கைள�ம் பயன் ப�த்தலாம் . எ�ர் அணி ெவவ் ேவ� நிறங் கைள
அணிய ேவண்�ம்

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன்ப�த்தப் படலாம் .மற் ற ெபா�ப் �களில்
ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் , �ைளயாட்ைடத்
ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் , ம�ப் ெபண்கைள
ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் ' ேமாஸ்ட் வ�ய�ல் �ைளயர்ʼ
��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

ேதைவ�ல் ைல

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 12 நி�டங் களின் 2 பா�கள்
இைடேவைள ேநரம் : 4 நி�டங் கள்

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம் �ண்�ம்
ெதாடங் �தல்

எ�ரணிகள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 3 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க
ேவண்�ம்

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம் ெவளிேய�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக் கடக்க

பந்�

ேவண்�ம் .
இன்: பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க் ெசய் யலாம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத் �ர்மானித்தல்

ேகால் கம் பங் க�க்�ள் , ேகால் ைலன் �� பந்� ��ைமயாக கடந்� ெசல் �ம் ேபா�
ஒ� ேகால் அ�க்கப் ப��ற�

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� இல் ைல

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . இ�ப் ��ம் , நாடகத்ைத பல �ைற
நி�த்தாமல் இ�ப் ப�ல் நாம் கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம் . ��ந்தவைர, �ழந்ைதகள்
�ைளயாடட்�ம் .

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

அைனத்� ப் ரீ �க்க�ம் ேநர�யானைவ. எ�ரணிகள் �ைறந்தபட்சம் 3 ெகஜம்
�ரத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம் .

�� 14: ெபனால் � �க்

ெரப் ரீ / �ைளயாட்� அ�காரி ெபனால் � ப��க்�ள் ஒ� க�ைமயான
தவ� இைழக்கப் பட்டதாக க��னால் ஒ� ெபனால் � �க்
வழங் கப் ப�ம் .

�� 15: �க்-இன்

�ைளயாட்ைட ம�ெதாடக்கம் ெசய் ய பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள்
உைதக்கலாம் .அைனத்� �க்-இன்சாக்க�ம் மைற�கமானைவ, அதாவ�
ேகால் கைள ஒ� �க்-இன்னில் இ�ந்� அ�க்க ��யா�.

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் .
ேகால் �க்ைக ேகால் ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் . �ல சந்தர்ப்பங் களில் , ேகால்
ப�� மற் �ம் ெபனால் � ஏரியா ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம்

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் � அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத் ெதாட்டால் ,
ஒ� கார்னர் �க் தாக்�தல் அணிக்�த் த�க்கப் ப��ற�.

�ட்பால் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
சட்டங் கள் : 5v5
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 20-25 �ட்டர்

�� 2: பந்�

பந்�ன் அள� 7 மற் �ம் 8 க்� 3 அல் ல� 4 ஆக இ�க்கலாம் .

நீ ளம் : 30-35 �ட்டர்

பந்�ன் அள� 9 மற் �ம் 10 வய�ற் �ட்பட்டவர்க�க்� 4 ஆக இ�க்க ேவண்�ம் .
�� 3: �ரர்கள்

7-8 �ரர்கள் (5 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் +2-3 மாற் � �ரர்கள் )

ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த நி�த்தத்��ம் ஏற் படலாம் .
�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

ஏதாவ� �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் . �ம்
�ட் வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண �ப் கைளப்
ேபாலேவ, �ப் கைள�ம் பயன் ப�த்தலாம் . எ�ர் அணி ெவவ் ேவ� நிறங் கைள
அணிய ேவண்�ம்

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன் ப�த்தப் படலாம் . மற் ற
ெபா�ப் �களில் ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் ,
�ைளயாட்ைடத் ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் ,
ம�ப் ெபண்கைள ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் ' ேமாஸ்ட்
வ�ய�ல் �ைளயர்ʼ ��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

ேதைவ�ல் ைல

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

7 மற் �ம் 8 வய�ற் �ட்பட்டவர்க�க்�:
ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 12 நி�டங் களின் 2 பா�கள்
இைடேவைள ேநரம் : 4 நி�டங் கள்
9 மற் �ம் 10 வய�ற் �ட்பட்டவர்க�க்�:
ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 18 நி�டங் களின் 2 பா�கள்
இைடேவைள ேநரம் : 6 நி�டங் கள்

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ராளிகள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 4 கஜ �ரத்�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம் .

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக் கடக்க

ெவளிேய�ம் பந்�

ேவண்�ம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

ேகால் ேபாஸ்ட்�க�க்�ள் , பந்� ேகால் ேகாட்ைடக் கடந்� ெசல் �ம் ேபா� ஒ�

�ர்மானித்தல்

ேகால் அ�க்கப் ப��ற�

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� இல் ைல

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

7 மற் �ம் 8 க்� �ழ் : IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் .

இன்: பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க் ெசய் யலாம் .

இ�ப் ��ம் ,�ைளயாட்ைட பல �ைற நி�த்தாமல் இ�ப் ப�ல் நாம் அக்கைற
காட்ட ேவண்�ம் . ��ந்தவைர, �ழந்ைதகள் �ைளயாடட்�ம் . 9 மற் �ம் 10
வய�க்� �ழ் : �ைளயாட்�ன் IFAB / FIFA ��கள் ெபா�ந்�ம் .மஞ் சள் மற் �ம்
�வப் � அட்ைடகள் அ��கப் ப�த்தப் பட்�ள் ளன. எச்சரிக்ைகக்� மஞ் சள்
அட்ைட. ஒ� �ரர் இரண்� மஞ் சள் அட்ைடகள் அல் ல� ஒ� �வப் � அட்ைட
ெபற் றால் , அவர்கள் 2 நி�டங் க�க்� �ைளயாட்���ந்� ெவளிேய�வார்கள் .
�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

அைனத்� ப் ரீ �க்�க�ம் ேநர�யானைவ.

�� 14: ெபனால் � �க்

ெரப் ரீ / �ைளயாட்� அ�காரி ெபனால் � ப��க்�ள் ஒ� க�ைமயான தவ�
இைழக்கப் பட்டதாக க��னால் ஒ� ெபனால் � �க் வழங் கப் ப�ம் .

�� 15: �க்-இன்

�ைளயாட்ைட ம�ெதாடக்கம் ெசய் ய பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க்
ெசய் யலாம் .அைனத்� �க்-இன் மைற�க அதாவ� ேகால் கைள ஒ� �க்-இன்
இ�ந்� ேகால் கைள அ�க்க ��யா�.

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் .
ேகால் �க்ைக ேகால் ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் . �ல சந்தர்ப்பங் களில் ,
இலக்� ப�� மற் �ம் ெபனால் � ஏரியா ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம்

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் � அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ட்பால் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
சட்டங் கள் : 6V6
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 25-30 �ட்டர்கள்
நீ ளம் : 35-40 �ட்டர்கள்

�� 2: பந்�

பந்�ன் அள� 4 ஆக இ�க்க ேவண்�ம் .

�� 3: �ரர்கள்

9-10 �ரர்கள் (6 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் +3-4 மாற் � �ரர்கள் )

ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த நி�த்தத்��ம் ஏற் படலாம் .
�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

Lorem ipsum

ஏதாவ� �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் .
�ம் �ட் வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண
�ப் கைளப் ேபாலேவ, �ப் கைள�ம் பயன்ப�த்தலாம் . எ�ர் அணி ெவவ் ேவ�
நிறங் கைள அணிய ேவண்�ம்

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள்
�� கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன்ப�த்தப் படலாம் . மற் ற
ெபா�ப் �களில் ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் ,
�ைளயாட்ைடத் ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் ,
ம�ப் ெபண்கைள ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் '�க�ம்
ம�ப் ��க்க �ரைர' ��ப் ��தல் ஆ�யைவ அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

ேதைவ�ல் ைல

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 18 நி�டங் களின் 2 பா�கள் இைடேவைள
ேநரம் : 6 நி�டங் கள்

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணிகள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 5 ெகஜம் �ரத்�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம் .

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக்

ெவளிேய�ம் பந்�

கடக்க ேவண்�ம் .
இன்: பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் உைதக்கலாம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

ேகால் கம் பங் க�க்�ள் , ேகால் ைலனின் �� பந்� ��ைமயாக கடந்�

�ர்மானித்தல்

ெசல் �ம் ேபா� ஒ� ேகால் அ�க்கப் ப��ற�.

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� இல் ைல

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . இ�ப் ��ம் , நாடகத்ைத பல �ைற
நி�த்தாமல் இ�ப் ப�ல் நாம் கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம் .��ந்தவைர,
�ழந்ைதகள் �ைளயாடட்�ம் . மஞ் சள் மற் �ம் �வப் � அட்ைடகள்
அ��கப் ப�த்தப் ப��ன் றன. எச்சரிக்ைகக்� மஞ் சள் அட்ைட.ஒ� �ர�க்�
இரண்� மஞ் சள் அல் ல� �வப் � அட்ைட �ைடத்தால் , அவர்கள் 2
நி�டங் க�க்� �ைளயாட்���ந்� ெவளிேய�வார்கள் .

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

அைனத்� ப் ரீ �க்�க�ம் ேநர�யானைவ.

�� 14: ெபனால் � �க்

ெரப் ரீ / �ைளயாட்� அ�காரி ெபனால் � ப��க்�ள் ஒ� க�ைமயான
தவ� நடந்�ள் ளதாகக் க��னால் அபராதம் �க் வழங் கப் ப��ற�

�� 15: �க்-இன்

�ைளயாட்ைட ம�ெதாடக்கம் ெசய் ய பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க்
ெசய் யலாம் .அைனத்� �க்-இன் சாேர மைற�க அதாவ� ேகால் கைள ஒ�
�க்-இன் இ�ந்� ேகால் கைள அ�க்க ��யா�.

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் . ேகால் �க்ைக
ேகால் ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் .�ல சந்தர்ப்பங் களில் , இலக்�
ப�� மற் �ம் ெபனால் � ஏரியா ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம் .

നിയമം 17: േകാർണർ കി�്

தற் காப் � அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ட்பால் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
சட்டங் கள் : 7v7 (GK)
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 30-35 �ட்டர்கள்
நீ ளம் : 45-50 �ட்டர்கள்

�� 2: பந்�

9 மற் �ம் 10 வய�ற் �ட்பட்டவர்க�க்� : பந்�ன் அள� 4 ஆக இ�க்க ேவண்�ம் .
11 மற் �ம் 12 வய�ற் �ட்பட்டவர்க�க்�: 4 அல் ல� 5 ஆக இ�க்கலாம் .

�� 3: �ரர்கள்

10-11 �ரர்கள் (6 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் ேகால் �ப் பர் +3-4 மாற் � �ரர்கள் )
மாற் �� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த நி�த்தத்��ம் ஏற் படலாம்

�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

எந்த �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் . �ம்
�ட் வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண �ப் கைளப்
ேபாலேவ, �ப் கைள�ம் பயன்ப�த்தலாம் . எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ�
நிறங் கைள அணிய ேவண்�ம் . ேகால் �ப் பர்க�க்�, ைக�ைறகள்
பரிந்�ைரக்கப் ப��ன் றன, ஆனால் கட்டாய�ல் ைல.

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள்
�� கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன்ப�த்தப் படலாம் . மற் ற
ெபா�ப் �களில் ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் ,
�ைளயாட்ைடத் ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் ,
ம�ப் ெபண்கைள ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் '�க�ம்
ம�ப் ��க்க �ரைர' ��ப் ��தல் ஆ�யைவ அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள் ��ப் பமானவர்கள் .

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

9 மற் �ம் 10 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் :
ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 18 நி�டங் கள் ெகாண்ட 2 பா�கள் .
இைடேவைள ேநரம் : 6 நி�டங் கள்
11 மற் �ம் 12 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் : ேபாட்�
ேநரம் : தலா 24 நி�டங் கள் 2 பா�.இைடேவைள
ேநரம் : 8 நி�டங் கள்

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணிகள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 6 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம் .

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக்

ெவளிேய�ம் பந்�

கடக்க ேவண்�ம் .
இன்: பந்� ஆ�களத்�ற் �ள் �சப் பட ேவண்�ம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

ேகால் கம் பங் க�க்�ள் , ேகால் ைலனின் �� பந்� ��ைமயாக கடந்�

�ர்மானித்தல்

ெசல் �ம் ேபா� ஒ� ேகால் அ�க்கப் ப��ற�.

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� �� ��ப் பமான�

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . மஞ் சள் மற் �ம் �வப் � அட்ைடகள்
அ��கப் ப�த்தப் ப��ன் றன. எச்சரிக்ைகக்� மஞ் சள் அட்ைட. ஒ� �ர�க்�
இரண்� மஞ் சள் அல் ல� �வப் � அட்ைட �ைடத்தால் , அவர்கள் 2
நி�டங் க�க்� �ைளயாட்���ந்� ெவளிேய�வார்கள் .

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

�ழ் 9 மற் �ம் 10: அைனத்� ப் ரீ�க்�கள் ேநர�யாக உள் ளன
11 மற் �ம் 12 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் : மைற�க ஃப் ரீ �க்�கள்
அ��கப் ப�த்தப் ப�ம் .

�� 14: ெபனால் � �க்

ெரப் ரீ / �ைளயாட்� அ�காரி ெபனால் � ப��க்�ள் ஒ� க�ைமயான
தவ� இைழக்கப் பட்டதாக க��னால் ஒ� ெபனால் � �க் வழங் கப் ப�ம் .

சட்டம் 15: எ�தல்

�ைளயாட்ைட �ண்�ம் ெதாடங் க பந்� ஆ�களத்�ற் �ள் �சப் பட
ேவண்�ம் .ஒ� ேநர� த்ேரா-இன் �லம் ேகால் கைள அ�க்க ��யா�.

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் .ேகால் �க்ைக
ேகால் ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் .�ல சந்தர்ப்பங் களில் , இலக்�
ப�� மற் �ம் ெபனால் � ஏரியா ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம் .

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் � அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ட்பால் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
சட்டங் கள் : 8v8(GK)
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 35-45 �ட்டர்கள்
நீ ளம் : 50-60 �ட்டர்கள்

�� 2: பந்�

பந்�ன் அள� 4 அல் ல� 5 ஆக இ�க்கலாம் .

�� 3: �ரர்கள்

11-12 �ரர்கள் (7 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் ேகால் �ப் பர் +3-4 மாற் � �ரர்கள் )
ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த நி�த்தத்��ம் ஏற் படலாம் .

�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

எந்த �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் . �ம் �ட்
வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண �ப் கைளப் ேபாலேவ,
�ப் கைள�ம் பயன் ப�த்தலாம் . எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ� நிறங் கைள அணிய
ேவண்�ம் . ேகால் �ப் பர்க�க்�, ைக�ைறகள் பரிந்�ைரக்கப் ப��ன்றன, ஆனால்
கட்டாய�ல் ைல.

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன் ப�த்தப் படலாம் . மற் ற ெபா�ப் �களில்
ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் , �ைளயாட்ைடத் ெதாடங் �தல் ,
நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் , ம�ப் ெபண்கைள ைவத்��த்தல் மற் �ம்
இ� அணிகளி��ந்�ம் '�க�ம் ம�ப் ��க்க �ரைர' ��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ
அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள் ��ப் பமானவர்கள் .

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 24 நி�டங் களில் 2 பா�
இைடேவைள ேநரம் : 8 நி�டங் கள்

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணிகள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 7 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம் .

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக் கடக்க

ெவளிேய�ம் பந்�

ேவண்�ம் .
இன்: பந்� ஆ�களத்�ற் �ள் �சப் பட ேவண்�ம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

ேகால் ைலனிற் � ேமல் , ேகால் கம் பங் க�க்�ள் ஒ� ேபாட்����ந்� பந்�

�ர்மானித்தல்

��ைமயாக ெவளிேய�ம் ேபா� ஒ� ேகால் அ�க்கப் ப��ற�.

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� �� ��ப் பமான�.

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . மஞ் சள் மற் �ம் �வப் � அட்ைடகள்
அ��கப் ப�த்தப் ப��ன் றன.எச்சரிக்ைகக்� மஞ் சள் அட்ைட. ஒ� �ர�க்� இரண்�
மஞ் சள் அல் ல� �வப் � அட்ைட �ைடத்தால் , அவர்கள் 2 நி�டங் க�க்�
�ைளயாட்���ந்� ெவளிேய�வார்கள் .

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . ப் ரீ �க்�கள் ேநர�யாகேவா அல் ல�
மைற�கமாகேவா இ�க்கலாம் .

�� 14: ெபனால் � �க்

ெரப் ரீ / �ைளயாட்� அ�காரி ெபனால் � ப��க்�ள் ஒ� க�ைமயான தவ�
இைழக்கப் பட்டதாக க��னால் ஒ� ெபனால் � �க் வழங் கப் ப�ம் .

சட்டம் 15: எ�தல்

�ைளயாட்ைட �ண்�ம் ெதாடங் க பந்� ஆ�களத்�ற் �ள் �சப் பட ேவண்�ம் .ஒ�
ேநர� த்ேரா-இன் �லம் ேகால் கைள அ�க்க ��யா�.

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் . ேகால் �க்ைக
ேகால் ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் .�ல சந்தர்ப்பங் களில் , இலக்� ப��
மற் �ம் ெபனால் � ஏரியா ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம் .

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் பாளர் அணி ேகால் ைலைனக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ட்பால் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
சட்டங் கள் : 9v9 (GK)
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 45-50 �ட்டர்கள்
நீ ளம் : 60-67 �ட்டர்கள்

�� 2: பந்�
�� 3: �ரர்கள்

பந்�ன் அள� 4 அல் ல� 5 ஆக இ�க்கலாம் .
13-14 �ரர்கள் (8 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் ேகால் �ப் பர் +4-5 மாற் � �ரர்கள் )

ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த நி�த்தத்��ம் ஏற் படலாம் .
�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

ஏதாவ� �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் . �ம் �ட்
வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண �ப் கைளப் ேபாலேவ,
�ப் கைள�ம் பயன்ப�த்தலாம் . எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ� நிறங் கைள அணிய
ேவண்�ம் . ேகால் �ப் பர்க�க்�, ைக�ைறகள் பரிந்�ைரக்கப் ப��ன் றன, ஆனால்
கட்டாய�ல் ைல.

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன்ப�த்தப் படலாம் . மற் ற
ெபா�ப் �களில் ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் ,
�ைளயாட்ைடத் ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் ,
ம�ப் ெபண்கைள ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் '�க�ம்
ம�ப் ��க்க �ரைர' ��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள் ��ப் பமானவர்கள் .

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 24 நி�டங் களில் 2 பா�
இைடேவைள ேநரம் : 8 நி�டங் கள்

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணிகள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 8 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம் .

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக் கடக்க

ெவளிேய�ம் பந்�

ேவண்�ம் .
இன்: பந்� ஆ�களத்�ற் �ள் �சப் பட ேவண்�ம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

ேகால் கம் பங் க�க்�ள் , ேகால் ைலன் �� பந்� ��ைமயாக கடந்�

�ர்மானித்தல்

ெசல் �ம் ேபா� ஒ� ேகால் அ�க்கப் ப��ற�

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� �� ��ப் பமான�

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . மஞ் சள் மற் �ம் �வப் � அட்ைடகள்
அ��கப் ப�த்தப் ப��ன் றன.எச்சரிக்ைகக்� மஞ் சள் அட்ைட. ஒ� �ர�க்�
இரண்� மஞ் சள் அல் ல� �வப் � அட்ைட �ைடத்தால் , அவர்கள் 2 நி�டங் க�க்�
�ைளயாட்���ந்� ெவளிேய�வார்கள் .

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . ப் ரீ �க்�கள் ேநர�யாகேவா அல் ல�
மைற�கமாகேவா இ�க்கலாம் .

�� 14: ெபனால் � �க்

ெரப் ரீ / �ைளயாட்� அ�காரி ெபனால் � ப��க்�ள் ஒ� க�ைமயான தவ�
இைழக்கப் பட்டதாக க��னால் ஒ� ெபனால் � �க் வழங் கப் ப�ம் .

சட்டம் 15: எ�தல்

�ைளயாட்ைட �ண்�ம் ெதாடங் க பந்� ஆ�களத்�ற் �ள் �சப் பட ேவண்�ம் .ஒ�
ேநர� த்ேரா-இன் �லம் ேகால் கைள அ�க்க ��யா�.

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் . ேகால் �க்ைக ேகால்
ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் .�ல சந்தர்ப்பங் களில் , இலக்� ப�� மற் �ம்
ெபனால் � ப�� ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம் .

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் பாளர் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ட்சல்

�ட்சல் �ைளயாட்�ன் ��த்தப் பட்ட
��கள் : 3v3
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 10-12 �ட்டர்கள்
நீ ளம் : 15-20 �ட்டர்கள்

�� 2: பந்�

பந்�ன் அள� 3 அல் ல� 4 ஆக இ�க்கலாம் .

�� 3: �ரர்கள்

6-7 �ரர்கள் (4 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் +1-2 மாற் � �ரர்கள் )

�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

ஏதாவ� �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் . �ம்

ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த நி�த்தத்��ம் ஏற் படலாம் .

�ட் வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண �ப் கைளப்
ேபாலேவ, �ப் கைள�ம் பயன்ப�த்தலாம் . எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ�
நிறங் கைள அணிய ேவண்�ம் . ேகால் �ப் பர்க�க்�, ைக�ைறகள்
பரிந்�ைரக்கப் ப��ன் றன, ஆனால் கட்டாய�ல் ைல.
�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன்ப�த்தப் படலாம் . மற் ற
ெபா�ப் �களில் ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் ,
�ைளயாட்ைடத் ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் ,
ம�ப் ெபண்கைள ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் ' ேமாஸ்ட்
வ�ய�ல் �ைளயர்ʼ' ��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

ேதைவ�ல் ைல

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

ேபாட்� ேநரம் : 4 காலாண்�கள் 6 நி�டங் கள் ஒவ் ெவான்�ம்
இைடேவைள ேநரம் : 2 நி�டங் கள்
ரன்னிங் க�காரம் : பந்� �ைளயாடாத ேபா� ேநரம் நிற் கா�.

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணிகள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 2 ெகஜம் ெதாைல�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம் .

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக் கடக்க

ெவளிேய�ம் பந்�

ேவண்�ம் .
இன்: பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க் ெசய் யலாம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

ேகால் கம் பங் க�க்�ள் , ேகால் ைலன் �� பந்� ��ைமயாக கடந்�

�ர்மானித்தல்

ெசல் �ம் ேபா� ஒ� ேகால் அ�க்கப் ப��ற�

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� �� ��ப் பமான�

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . மஞ் சள் மற் �ம் �வப் � அட்ைடகள்
அ��கப் ப�த்தப் ப��ன் றன.எச்சரிக்ைகக்� மஞ் சள் அட்ைட. ஒ� �ர�க்�
இரண்� மஞ் சள் அல் ல� �வப் � அட்ைட �ைடத்தால் , அவர்கள் 2
நி�டங் க�க்� �ைளயாட்���ந்� ெவளிேய�வார்கள் .

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

அைனத்� ப் ரீ �க்�க�ம் ேநர�யானைவ. எ�ரிகள் �ைறந்த� 2 ெகஜம்
ெதாைல�ல் இ�க்க ேவண்�ம் .ஸ்ைல� ேடக்�ள் கள் அ�ம�க்கப் படா�

�� 14: ெபனால் � �க்

ெரப் ரீ / �ைளயாட்� அ�காரி ெபனால் � ப��க்�ள் ஒ� க�ைமயான தவ�
இைழக்கப் பட்டதாக க��னால் ஒ� ெபனால் � �க் வழங் கப் ப�ம் .

�� 15: �க்-இன்

�ைளயாட்ைட �ண்�ம் ெதாடக்கம் ெசய் ய பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க்
ெசய் யலாம் .அைனத்� �க்-இன்க�ம் மைற�கமானைவ, அதாவ� ஒ�
�க்-இன்னில் இ�ந்� ேகால் கைள அ�க்க ��யா�.

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் . ேகால் �க்ைக
ேகால் ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் .�ல சந்தர்ப்பங் களில் , இலக்� ப��
மற் �ம் ெபனால் � ஏரியா ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம் .

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் பாளர் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ட்சல் �ைளயாட்�ன் ��த்தப் பட்ட
��கள் : 4v4
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 12-15 �ட்டர்கள்
நீ ளம் : 20-25 �ட்டர்கள்

�� 2: பந்�

�ட்சல் பந்�ன் அள� 3 அல் ல� 4 ஆக
இ�க்கலாம் .அள� 3 பரிந்�ைரக்கப் ப��ற�.

�� 3: �ரர்கள்

6-7 �ரர்கள் (4 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் +2-3 மாற் � �ரர்கள் )

ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த நி�த்தத்��ம் ஏற் படலாம் .

�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

ஏதாவ� �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் . �ம் �ட்
வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண �ப் கைளப் ேபாலேவ,
�ப் கைள�ம் பயன் ப�த்தலாம் . எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ� நிறங் கைள அணிய
ேவண்�ம் .

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன் ப�த்தப் படலாம் . மற் ற ெபா�ப் �களில்
ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் , �ைளயாட்ைடத்
ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் , ம�ப் ெபண்கைள
ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் ' ேமாஸ்ட் வ�ய�ல் �ைளயர்ʼ
��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

ேதைவ�ல் ைல

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

7 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் மற் �ம் 8 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் :
ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 12 நி�டங் களின் 2 பா�கள்
இைடேவைள ேநரம் : 4 நி�டங் கள்
9 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் மற் �ம் 10 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் :
ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 15 நி�டங் களின் 2 பா�கள்
இைடேவைள ேநரம் : 5 நி�டங் கள்
��தல் ேநரம் இல் ைல
இயங் �ம் க�காரம் : பந்� �ைளயாடாதேபா� ேநரம் நிற் கா�

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணிகள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 3 ெகஜம் ெதாைல�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம் .

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக் கடக்க

ெவளிேய�ம் பந்�

ேவண்�ம் .
இன்: பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க் ெசய் யலாம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

ேகால் கம் பங் க�க்�ள் , ேகால் ைலன் �� பந்� ��ைமயாக கடந்� ெசல் �ம் ேபா�

�ர்மானித்தல்

ஒ� ேகால் அ�க்கப் ப��ற�

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� இல் ைல

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

IFAB / FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . மஞ் சள் மற் �ம் �வப் � அட்ைடகள்
அ��கப் ப�த்தப் ப��ன் றன.எச்சரிக்ைகக்� மஞ் சள் அட்ைட. ஒ� �ர�க்� இரண்�
மஞ் சள் அல் ல� �வப் � அட்ைட �ைடத்தால் , அவர்கள் 2 நி�டங் க�க்�
�ைளயாட்���ந்� ெவளிேய�வார்கள் .

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

அைனத்� ப் ரீ �க்�க�ம் ேநர�யானைவ. எ�ரிகள் �ைறந்த� 3 ெகஜம் ெதாைல�ல்
இ�க்க ேவண்�ம் .ஸ்ைல� ேடக்�ள் கள் அ�ம�க்கப் படா�

�� 14: ெபனால் � �க்

ெரப் ரீ / �ைளயாட்� அ�காரி ெபனால் � ப��க்�ள் ஒ� க�ைமயான தவ�
இைழக்கப் பட்டதாக க��னால் ஒ� ெபனால் � �க் வழங் கப் ப�ம் .

�� 15: �க்-இன்

�ைளயாட்ைட �ண்�ம் ெதாடக்கம் ெசய் ய பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க்
ெசய் யலாம் .அைனத்� �க்-இன்க�ம் மைற�கமானைவ, அதாவ� ஒ� �க்-இன்னில்
இ�ந்� ேகால் கைள அ�க்க ��யா�.

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் . ேகால் �க்ைக ேகால்
ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் .�ல சந்தர்ப்பங் களில் , இலக்� ப�� மற் �ம்
ெபனால் � ஏரியா ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம் .

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் பாளர் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ட்சல் �ைளயாட்�ன் ��த்தப் பட்ட
��கள் : 5v5(GK)
�� 1: �ைளயாட்� களம்

அகலம் : 15 �ட்டர்கள்
நீ ளம் : 30�ட்டர்கள்

�� 2: பந்�

�ட்சல் பந்�ன் அள� 3 அல் ல� 4 ஆக இ�க்கலாம் .பந்�ன் அள� 3
பரிந்�ைரக்கப் ப��ற�.

�� 3: �ரர்கள்

�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

8-9 �ரர்கள் (4 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் +2-3 மாற் � �ரர்கள் )

ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த நி�த்தத்��ம் ஏற் படலாம் .
ஏதாவ� �ைளயாட்� காலணிகள் மற் �ம் �ன் காவலர்கள் கட்டாயமா�ம் . �ம் �ட்
வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் .மாற் றாக, வண்ண �ப் கைளப் ேபாலேவ,
�ப் கைள�ம் பயன் ப�த்தலாம் . எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ� நிறங் கைள அணிய
ேவண்�ம் .

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன் ப�த்தப் படலாம் . மற் ற ெபா�ப் �களில்
ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் , �ைளயாட்ைடத்
ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் , ம�ப் ெபண்கைள
ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் ' ேமாஸ்ட் வ�ய�ல் �ைளயர்ʼ
��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம் .

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள் ��ப் பமானவர்கள் .

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 20 நி�டங் களின் 2 பா�கள்
இைடேவைள ேநரம் : 7 நி�டங் கள்
இயங் �ம் க�காரம் : பந்� �ைளயாடாதேபா� ேநரம் நிற் கா�

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணிகள் ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 4 ெகஜம் ெதாைல�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம் .

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

அ�ட் : �ைளயா�வதற் � ெவளிேய இ�க்க பந்� �ற் ��ம் ேகாட்ைடக் கடக்க

ெவளிேய�ம் பந்�

ேவண்�ம் .
இன்: பந்ைத ஆ�களத்�ற் �ள் �க் ெசய் யலாம் .

�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

ேகால் கம் பங் க�க்�ள் , ேகால் ேகாட்�ன் �� பந்� ��ைமயாக கடந்�

�ர்மானித்தல்

ெசல் �ம் ேபா� ஒ� ேகால் அ�க்கப் ப��ற�.

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� இல் ைல

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . ேநர� ஃப் ரீ �க், ெபனால் � �க் அல் ல� மைற�க
ஃப் ரீ �க் �லம் ஃப�ல் ஸ் ெபனால் � ��க்கப் ப��ற�.தவறான நடத்ைத ஒ�
எச்சரிக்ைக�டன் அல் ல� அ�ப் �த�டன் அபராதம் ��க்கப் ப��ற�

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம் . இலவச �க்�கள் ேநர�யானைவ அல் ல�
மைற�கமானைவ.ஒவ் ெவா� அணி�ம் ஒவ் ெவா� பா���ம் ஐந்� ேநர� ஃப் ரீ
�க்�கைள வழங் க அ�ம�க்கப் ப�ம் . ஆறாவ� ஃப�ல் மற் �ம் அதன் �ற�, ஒ� 10
�ட்டர் �க் எ�ரணிக்� வழங் கப் ப��ற�.தற் காப் � அணி பந்�ற் �ம் ேகா�க்�ம்
இைட�ல் எந்தெவா� �ரைர�ம் (ேகால் �ப் பைரத் த�ர) நிைலநி�த்த
அ�ம�க்கப் பட�ல் ைல. �க் 10 �ட்டர் �����ந்� எ�க்கப் படலாம் அல் ல�,
ஃப�ல் 10 �ட்ட�க்�ம் ேமலாக இலக்�ற் � ெந�க்கமாக இ�ந்தால் , ஃப�ல் நடந்த
இடத்���ந்� எ�க்கப் படலாம் .

�� 14: ெபனால் � �க்

அதன் ெசாந்த ெபனால் � ஏரியா�ற் �ள் மற் �ம் பந்� �ைளயா�ம் ேபா�, ஒ� ேநர�
ஃப் ரீ �க் வழங் கப் ப�ம் எந்த ஃப�ல் கைள�ம் ெசய் �ம் ஒ� அணிக்� எ�ராக ஒ�
ெபனால் � �க் வழங் கப் ப��ற�. �க் எ�ப் பவைரத் த�ர மற் ற �ரர்கள் அந்த
இடத்���ந்� 4 ெகஜம் ெதாைல�ல் இ�க்க ேவண்�ம் .

�� 15: �க்-இன்

பந்�ன் ���ம் தைர�ேலா அல் ல� காற் �ேலா, அல் ல� மண்டபத்�ன் �ைரையத்
ெதா�ம் ேபாேதா பந்ைதத் ெதா�ம் ேபா�, கைட�யாக பந்ைதத் ெதா�ம் �ரரின்
எ�ரிக�க்� ஒ� �க்-இன் வழங் கப் ப��ற�.

�� 16: ேகால் �ளியரன்ஸ்

தாக்�தல் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �ளியரன்ஸ் வழங் கப் ப�ம் . அவ் வா�
ெசய் யத் தயாராக இ�ந்த நான்� �நா�க�க்�ள் ,ெபனால் � ஏரியா�ற் �ள் எந்த
இடத்���ந்�ம் தற் காப் � அணி�ன் ேகால் �ப் பரால் பந்� �சப் ப��ற�.

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் � அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் . இ� �ைல
வைள�ல் இ�ந்� எ�க்கப் பட ேவண்�ம் , ேம�ம் �க் எ�க்�ம் வைர எ�ரணி �ைல
வைள���ந்� 4 கஜ �ரத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம் .

�ச் சாக்கர்

�ச் சாக்கர் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
��கள் : 3v3
�� 1: �ைளயாட்� களம்

�ைளயாட்�க் களம் மணலால் ஆனதாக இ�க்க ேவண்�ம் .
அகலம் : அ�கபட்சம் 12 �ட்டர்
நீ ளம் : அ�கபட்சம் 16 �ட்டர்
ெபனால் � ப�� ஒவ் ெவா� ேகால் ேகாட்���ந்�ம் 4 �ட்டர் ெதாைல�ல்
ைவக்கப் பட்�ள் ள �ம் �கள் / ெகா�க�க்� இைட�லான கற் பைனக் ேகாட்டால்
வைரய�க்கப் ப��ற�.

�� 2: பந்�

�ைறந்த காற் ற�த்தம் ெகாண்ட ஒ� �ட்பால் பயன் ப�த்தப் படலாம் .

�� 3: �ரர்கள்

4-5 �ரர்கள் (3 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் 1-2 மாற் � �ரர்கள் )

ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த ேநரத்��ம் ஏற் படலாம் .
�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

�ம் �ட் ஒேர வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் . மாற் றாக, வண்ண
�ப் கைளப் ேபாலேவ, �ப் கைள�ம் பயன் ப�த்தலாம் .எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ�
நிறங் கைள அணிய ேவண்�ம் . காலணிக�க்� அ�ம� இல் ைல

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன் ப�த்தப் படலாம் . மற் ற ெபா�ப் �களில்
ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் , �ைளயாட்ைடத்
ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் , ம�ப் ெபண்கைள
ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் ' ேமாஸ்ட் வ�ய�ல் �ைளயர்ʼ
��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம்

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள் ��ப் பமானவர்கள்

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

6 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் :
ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 3 நி�டங் கள் ெகாண்ட 3 காலங் கள் .
இைடேவைள ேநரம் : 1 நி�டம்
7 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் :
ேபாட்� ேநரம் : தலா 4 நி�டங் கள் ெகாண்ட 3 காலங் கள் .
இைடேவைள ேநரம் : 1 நி�டம்
இயங் �ம் க�காரம் : பந்� ெவளிேய இ�க்�ம் ேபா� க�காரம் நி�த்தப் படா�

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணி ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 2 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம்

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம்

ெவளிேய�ம் பந்�
�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம்

�ர்மானித்தல்

ஒ� அணிக்கான ேபாட்� ெவற் � / ேதால் � / �ரா�ல் ��வைட�ம் .

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� இல் ைல

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம்

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

ஒ� தற் காப் � அணி தங் கள் ெசாந்த பா��ல் ஒ� தவறான ெசயைலச் ெசய் தால் , ஃப் ரீ
�க் எ�க்�ம் வைர அைனத்� �ரர்க�ம் பந்�ன் �ன்னால் இ�க்க ேவண்�ம் .
எ�ரணிகளின் பா��ல் ப�ல் நடந்தால் , ஃப் ரீ-�க் எ�க்�ம் வைர அைனத்�
�ரர்க�ம் பந்�ல் இ�ந்� �ைறந்த� 2 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம் , ேம�ம்
ெந�ப் � வரிைச�ல் நிற் க ��யா�. ஒ� �ரர் �� ஒ� ப�ல் வழக்�ல் , ஃப் ரீ �க்
காயம் வைர, ப�ல் �ரர் எ�க்க ேவண்�ம் .

�� 14: ெபனால் � �க்

அதன் ெசாந்த ெபனால் � ப��க்�ள் மற் �ம் பந்� �ைளயா�ம் ேபா�, ஒ� ேநர�
ஃப் ரீ �க் வழங் கப் ப�ம் எந்த ஃப�ல் கைள�ம் ெசய் �ம் ஒ� அணிக்� எ�ராக ஒ�
ெபனால் � �க் வழங் கப் ப��ற�. �க் எ�ப் பவைரத் த�ர மற் ற �ரர்கள் அந்த
இடத்���ந்� 2 ெகஜம் ெதாைல�ல் இ�க்க ேவண்�ம் .

�� 15: �க்-இன் /த்ேரா-இன்

பந்� ��வ�ம் ெதா�ைகக் ேகாட்ைடக் கடக்�ம் ேபா� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதா�ம் �ரரின் எ�ரிக�க்� ஒ� �க்-இன் / த்ேரா-இன் வழங் கப் ப��ற�.ஒ�
�க்-இன் அல் ல� ஒ� த்ேரா-இன் �லம் நாடகத்ைத ம�ெதாடக்கம் ெசய் யலாம் .

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் . ேகால் �க்ைக ேகால்
ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் .�ல சந்தர்ப்பங் களில் , இலக்� ப�� மற் �ம்
ெபனால் � ப�� ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம் .

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் � அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ச் சாக்கர் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
��கள் : 4V4
�� 1: �ைளயாட்� களம்

�ைளயாட்�க் களம் மணலால் ஆனதாக இ�க்க ேவண்�ம் .
அகலம் : அ�கபட்சம் 15 �ட்டர்
நீ ளம் : அ�கபட்சம் 20 �ட்டர்
ெபனால் � ப�� ஒவ் ெவா� ேகால் ேகாட்���ந்�ம் 5 �ட்டர் ெதாைல�ல்
ைவக்கப் பட்�ள் ள �ம் �கள் / ெகா�க�க்� இைட�லான கற் பைனக் ேகாட்டால்
வைரய�க்கப் ப��ற�.

�� 2: பந்�
�� 3: �ரர்கள்

�ைறந்த காற் ற�த்தம் ெகாண்ட ஒ� �ட்பால் பயன் ப�த்தப் படலாம் .
6-7 �ரர்கள் (4அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் + 2-3 மாற் � �ரர்கள் )

ப��� வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த ேநரத்��ம் ஏற் படலாம் .
�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

�ம் �ட் ஒேர வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் . மாற் றாக, வண்ண
�ப் கைளப் ேபாலேவ, �ப் கைள�ம் பயன் ப�த்தலாம் .எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ�
நிறங் கைள அணிய ேவண்�ம் . காலணிக�க்� அ�ம� இல் ைல

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன் ப�த்தப் படலாம் . மற் ற ெபா�ப் �களில்
ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் , �ைளயாட்ைடத்
ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் , ம�ப் ெபண்கைள
ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் ' ேமாஸ்ட் வ�ய�ல் �ைளயர்ʼ
��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம்

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள் ��ப் பமானவர்கள்

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

7மற் �ம் 8 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் :
ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 4 நி�டங் கள் ெகாண்ட 3 காலங் கள் .
இைடேவைள ேநரம் : 1 நி�டம்
9 மற் �ம் 10 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் :
ேபாட்� ேநரம் : தலா 5 நி�டங் கள் ெகாண்ட 3 காலங் கள் .
இைடேவைள ேநரம் : 2 நி�டம்
இயங் �ம் க�காரம் : பந்� ெவளிேய இ�க்�ம் ேபா� க�காரம் நி�த்தப் படா�

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணி ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 3 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம்

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்
�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம்

ெவளிேய�ம் பந்�
�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம்

�ர்மானித்தல்

ஒ� அணிக்கான ேபாட்� ெவற் � / ேதால் � / �ரா�ல் ��வைட�ம் .

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� இல் ைல

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம்

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

ஒ� தற் காப் � அணி தங் கள் ெசாந்த பா��ல் ஒ� தவறான ெசயைலச் ெசய் தால் , ஃப் ரீ
�க் எ�க்�ம் வைர அைனத்� �ரர்க�ம் பந்�ன் �ன்னால் இ�க்க ேவண்�ம் .
எ�ரணிகளின் பா��ல் ப�ல் நடந்தால் , ஃப் ரீ-�க் எ�க்�ம் வைர அைனத்�
�ரர்க�ம் பந்�ல் இ�ந்� �ைறந்த� 3 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம் , ேம�ம்
ெந�ப் � வரிைச�ல் நிற் க ��யா�. ஒ� �ரர் �� ஒ� தவறான வழக்�ல் , ஃப் ரீ �க்
காயம் வைர, ப�ல் �ரர் எ�க்க ேவண்�ம் .

�� 14: ெபனால் � �க்

அதன் ெசாந்த ெபனால் � ப��க்�ள் மற் �ம் பந்� �ைளயா�ம் ேபா�, ஒ� ேநர�
ஃப் ரீ �க் வழங் கப் ப�ம் எந்த ஃப�ல் கைள�ம் ெசய் �ம் ஒ� அணிக்� எ�ராக ஒ�
ெபனால் � �க் வழங் கப் ப��ற�. �க் எ�ப் பவைரத் த�ர மற் ற �ரர்கள் அந்த
இடத்���ந்� 3 ெகஜம் ெதாைல�ல் இ�க்க ேவண்�ம் .

�� 15: �க்-இன் /த்ேரா-இன்

பந்� ��வ�ம் ெதா�ைகக் ேகாட்ைடக் கடக்�ம் ேபா� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதா�ம் �ரரின் எ�ரிக�க்� ஒ� �க்-இன் / த்ேரா-இன் வழங் கப் ப��ற�.ஒ�
�க்-இன் அல் ல� ஒ� த்ேரா-இன் �லம் நாடகத்ைத ம�ெதாடக்கம் ெசய் யலாம் .

�� 16: ேகால் �க்

தாக்�தல் அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தற் காப் � அணிக்� ஒ� ேகால் �க் வழங் கப் ப�ம் . ேகால் �க்ைக ேகால்
ப���ல் எங் ��ந்�ம் எ�க்கலாம் .�ல சந்தர்ப்பங் களில் , இலக்� ப�� மற் �ம்
ெபனால் � ஏரியா ஆ�யைவ ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கலாம் .

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் � அணி ேகால் ேகாட்ைடக் கடப் பதற் � �ன்� பந்ைத கைட�யாகத்
ெதாட்டால் , தாக்�தல் அணிக்� ஒ� கார்னர் �க் வழங் கப் ப�ம் .

�ச் சாக்கர் �ைளயாட்�ன் மாற் �யைமக்கப் பட்ட
��கள் : 5V5(GK)
�� 1: �ைளயாட்� களம்

�ைளயாட்�க் களம் மணலால் ஆனதாக இ�க்க ேவண்�ம் .
அகலம் : அ�கபட்சம் 18 �ட்டர்
நீ ளம் : அ�கபட்சம் 24�ட்டர்
ெபனால் � ஏரியா ஒவ் ெவா� ேகால் ேகாட்���ந்�ம் 6 �ட்டர் ெதாைல�ல்
ைவக்கப் பட்�ள் ள �ம் �கள் / ெகா�க�க்� இைட�லான கற் பைனக் ேகாட்டால்
வைரய�க்கப் ப��ற�.

�� 2: பந்�

�ைறந்த காற் ற�த்தம் ெகாண்ட கால் பந்ைதப் பயன் ப�த்தலாம் .

�� 3: �ரர்கள்

8-9 �ரர்கள் (4 அ�ட்ஃ�ல் ட் �ரர்கள் ேகால் �ப் பர் +3-4 மாற் � �ரர்கள் ) மாற் ��
வரம் பற் ற� மற் �ம் எந்த ேநரத்��ம் ஏற் படலாம் ..

�� 4: �ரர்கள் உபகரணங் கள்

�ம் �ட் ஒேர வண்ணங் கைளப் ேபால இ�க்க ேவண்�ம் . மாற் றாக, வண்ண
�ப் கைளப் ேபாலேவ, �ப் கைள�ம் பயன் ப�த்தலாம் .எ�ெர�ர் அணி ெவவ் ேவ�
நிறங் கைள அணிய ேவண்�ம் . காலணிக�க்� அ�ம� இல் ைல

�� 5: ெரப் ரீ

�ைளயாட்�ச் �ழைல ேவ�க்ைகயாக�ம் , பா�காப் பாக�ம் , �ழந்ைதகள் ��
கவனம் ெச�த்த�ம் ஒ� ேகம் அப் சர்வர் பயன் ப�த்தப் படலாம் . மற் ற
ெபா�ப் �களில் ேநரத்ைத ைவத்��த்தல் , ��கைளக் கைடப் ��த்தல் ,
�ைளயாட்ைடத் ெதாடங் �தல் , நி�த்�தல் மற் �ம் ம�ெதாடக்கம் ெசய் தல் ,
ம�ப் ெபண்கைள ைவத்��த்தல் மற் �ம் இ� அணிகளி��ந்�ம் ' ேமாஸ்ட்
வ�ய�ல் �ைளயர்ʼ ��த்�க் ெகாள் �தல் ஆ�யைவ அடங் �ம்

�� 6: மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள்

மற் ற ேபாட்� அ�காரிகள் ��ப் பமானவர்கள்

�� 7: ேபாட்� ேநரம்

9 மற் �ம் 10 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் :
ேபாட்� ேநரம் : ஒவ் ெவான்�ம் 5 நி�டங் கள் ெகாண்ட 3 காலங் கள் .
இைடேவைள ேநரம் : 2 நி�டம்
11 மற் �ம் 12 வய�ற் �ட்பட்டவர்கள் :
ேபாட்� ேநரம் : தலா 6 நி�டங் கள் ெகாண்ட 3 காலங் கள் .
இைடேவைள ேநரம் : 2 நி�டம்
இயங் �ம் க�காரம் : பந்� ெவளிேய இ�க்�ம் ேபா� க�காரம் நி�த்தப் படா�

�� 8: �ைளயாட்� ெதாடக்கம் மற் �ம்

எ�ரணி ைமயக் �����ந்� �ைறந்த� 4 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க

�ண்�ம் ெதாடங் �தல்

ேவண்�ம்

�� 9: �ைளயாட்�க்� உள் ேள�ம்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம்

ெவளிேய�ம் பந்�
�� 10: ஒ� ேபாட்��ன் ��ைவத்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம்

�ர்மானித்தல்

ஒ� அணிக்கான ேபாட்� ெவற் � / ேதால் � / �ரா�ல் ��வைட�ம் .

�� 11: ஆஃப் ைச�

ஆஃப் ைச� இல் ைல

�� 12: ெபௗல் ஸ் மற் �ம் �ஸ்காண்டாக்ட்

FIFA லாஸ் ஆப் � ேகம் ெபா�ந்�ம்

�� 13: ப் ரீ �க்ஸ்

ஒ� தற் காப் � அணி தங் கள் ெசாந்த பா��ல் ஒ� தவறான ெசயைலச் ெசய் தால் , ஃப் ரீ
�க் எ�க்�ம் வைர அைனத்� �ரர்க�ம் பந்�ன் �ன்னால் இ�க்க ேவண்�ம் .
எ�ரணிகளின் பா��ல் ப�ல் நடந்தால் , ஃப் ரீ-�க் எ�க்�ம் வைர அைனத்�
�ரர்க�ம் பந்�ல் இ�ந்� �ைறந்த� 4 ெகஜ �ரத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம் , ேம�ம்
ெந�ப் � வரிைச�ல் நிற் க ��யா�. ஒ� �ரர் �� ஒ� ப�ல் வழக்�ல் , ஃப் ரீ �க் காயம்
வைர, ப�ல் �ரர் எ�க்க ேவண்�ம் .

�� 14: ெபனால் � �க்

அதன் ெசாந்த ெபனால் � ப��க்�ள் மற் �ம் பந்� �ைளயா�ம் ேபா�, ஒ� ேநர�
ஃப் ரீ �க் வழங் கப் ப�ம் எந்த ஃப�ல் கைள�ம் ெசய் �ம் ஒ� அணிக்� எ�ராக ஒ�
ெபனால் � �க் வழங் கப் ப��ற�. �க் எ�ப் பவைரத் த�ர மற் ற �ரர்கள் அந்த
இடத்���ந்� 4 ெகஜம் ெதாைல�ல் இ�க்க ேவண்�ம் .

�� 15: �க்-இன் /த்ேரா-இன்

பந்� ��வ�ம் ெதா�ைகக் ேகாட்ைடக் கடக்�ம் ேபா� பந்ைத கைட�யாகத் ெதா�ம்
�ரரின் எ�ரிக�க்� ஒ� �க்-இன் / த்ேரா-இன் வழங் கப் ப��ற�.ஒ� �க்-இன்
அல் ல� ஒ� த்ேரா-இன் �லம் நாடகத்ைத ம�ெதாடக்கம் ெசய் யலாம் .

�� 16: ேகால் �ளியரன்ஸ்

தாக்�ம் அணி, ேகால் ேகாட்ைடக் கடக்�ம் �ன் பந்ைத கைட�யாகத் ெதாட்டால் ,
தற் காப் � அணிக்� ேகால் �ளியரன்ஸ் வழங் கப் ப�ம் . மற் �ம் அதற் �த் தயாரான
நான்� �னா�க�க்�ள் பந்� ெபனால் � ஏரியா�ற் �ள் எந்தப் �ள் ளி���ந்�ம்
தற் காப் � அணி�ன் ேகால் �ப் பரால் �சப் ப��ற� .

�� 17: கார்னர் �க்

தற் காப் � அணி ேகால் ேகாட்ைட கடக்�ம் �ன் பந்ைத கைட�யாக ெதாட்டால் ,
தாக்�தல் அணிக்� கார்னர் �க் வழங் கப் ப��ற�.

�ன்னிைணப் � A
�க் ெவ�ட்ேடஜ் �ள் ளிகள்
மற் �ம் ஒப் ��

336
0
0
48
64
80
0
0
11

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

ெமாத ேபாட்�கள்

U6 �ரர்களின் எண்ணிக்ைக

U7 �ரர்களின் எண்ணிக்ைக

U8 �ரர்களின் எண்ணிக்ைக

U9 �ரர்களின் எண்ணிக்ைக

U10 �ரர்களின் எண்ணிக்ைக

U11 �ரர்களின் எண்ணிக்ைக

U12 �ரர்களின் எண்ணிக்ைக

ெபண்களின் எண்ணிக்ைக

ஆம்

-

x50
-

ச�க ஊடகங் களின் பயன்பா�3

1308

50

430

50

22

0

0

100

80

72

0

0

504

�ள் ளிகள்

-

ஆம்

96

5

25

157

0

100

0

68

0

0

168

�க் B

1241

50

480

25

50

157

0

125

0

102

0

0

252

�ள் ளிகள்

3: ச�க ஊடகங் களில் "#goldenbabyleague" ெதாடர்�ைடய இ�ைககைள ைவக்�ம் ேபா� பயன் .

2: AIFF �ர�நி�யால் ம�ப் �� ெசய் யப் ப�ம்

1: ெசய��ல் ப�ற் �யாளர் ப�� ஐ��டன் ப��ெசய் யப் பட்ட �ம் ேமேனஜர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக

86

x5.0

இடம் ம�ப் ��2

தரம�ப் �

10

x5.0

சான்�தழ் ப�ற் �யாளர்கள் 1

ப��ெசய் யப் பட்ட E

�க் A

�ள் ளிம�ப் �

-

இல் ைல

54

20

38

0

0

112

0

82

0

68

324

�க் C

1297

0

270

100

76

0

0

140

0

123

0

102

486

�ள் ளிகள்

�க்ஸ் எவ் வா� ஒப் �டப் பட்� தரவரிைசப் ப�த்தப் ப�ம் என்பதற் கான ெவ�ட்ேடஜ் கள் மற் �ம் எ�த்�க்காட்�கள் �ன்வ�மா�

இடம் ம�ப் ��

தைலப் �கள்

அள��க்கள்

�ட்பால்

ஆ�களத்�ன் அள� �ைளயாட்�த் தரநிைலகளின்ப� உள் ளதா?(ஆம் /இல் ைல)

ஆ�களம்

'இல் ைல' என்றால் , தய�ெசய் � �வரங் கைளக் ெகா�ங் கள் .

�ள் ளிம�ப் �

3

ஆ�களம் சரியாக ��க்கப் பட்�ள் ளதா? (ஆம் /இல் ைல) 'இல் ைல' என்றால் ,
தய�ெசய் � க�த்�கைளப் ப�ர�ம் .

3

ேபாட்� வ�காட்�தல் களின்ப� ேகால் ேபாஸ்ட்களின் பரிமாணங் கள் 3 என
உள் ளதா?(ஆம் /இல் ைல) 'இல் ைல' என்றால் , தய�ெசய் � க�த்�கைளப்
ப�ர�ம் .

2

ஆ�களத்�ல் �ைளயா�வ� எவ் வள� பா�காப் பான� என்பைத ம�ப் ��ங் கள் ?

5
13

உபகரணம்

ேபாட்�க�க்� ெபா�த்தமான எண்ணிக்ைக�லான பந்�கள்
பயன்ப�த்தப் பட்டால் ம�ப் �ட ேவண்�மா?

2

ேபாட்� வ�காட்�தல் களின்ப� �ட்பால் அள�கள் உள் ளனவா, 'இல் ைல'
என்றால் , தய�ெசய் � க�த்�கைளப் ப�ர்ந்� ெகாள் �ங் கள் .

3

அணிகள் ெவவ் ேவ� ெஜர்� நிறங் கைள (அல் ல� �ப் ஸ், வண்ணங் கள் ஒேர
மா�ரியாக இ�ந்தால் ) அணிந்�ள் ளனவா?

2

�ைளயாட்�த் தரத்�ன் 4 வ� ���ன்ப� �ரர்கள் �� �ட் (ஷார்டஸ
் ்,
ெஜர்�, காலணிகள் , �ன் காவலர்கள் , கா�ைறகள் )
அணிந்��க்�றார்களா?

2
9

வச�கள்

�ரர்கள் , ப�ற் �யாளர்கள் மற் �ம் ெரப் ரக
ீ �க்கான
ெகாட்டைக வச� உள் ளதா?( ��ப் பாக ��ர வானிைல
நிைல�ல் )

2

�ரர்கள் , ப�ற் �யாளர்கள் மற் �ம் ெரப் ரக
ீ ்க�க்கான 'ஓய் �ப் ப��கள் '
ஏேத�ம் உள் ளதா?

2

ைமதானத்�ல் '��நீ ர்' வச� உள் ளதா?

6
10

ம�ந்�

�ட்பால் ைமதானத்�ற் � அ��ல் �த�த� ெபட்�கள்
உள் ளதா?

6

ேபாட்��ன் ேபா� ��ேயாெதர�ஸ்ட்/டாக்டர்
இ�க்�றார்களா?

5

�க் ஆபேரட்டர் அவசரகால ெதாடர்� �வரங் கைள (ஆம் �லன்ஸ்,
ம�த்�வமைன, ம�த்�வர்) இடத்�ல் காட்��ள் ளாரா?

2
13

க�வைற

�ைளயாட்� ைமதானத்�ற் � அ��ல் க�ப் பைற வச�
உள் ளதா?

5

ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம் தனித்தனி க�ப் பைறகள் உள் ளதா?

4

க�ப் பைறகள் �த்தமாக ைவக்கப் பட்�ள் ளதா?

4

க�வைறகளில் 'ஓ�ம் தண்ணீர'் உள் ளதா?

4
17

ெரப் ரக
ீ ்கள்

த�ந்த எண்ணிக்ைக�ல் ெரப் ரக
ீ ்கள் நிய�க்கப் ப��றார்களா?

3

ெரப் ரக
ீ ்கள் சரியான க���ல் இ�க்�றார்களா?

2

பரிந்�ைரக்கப் பட்ட �ைளயாட்�ன் தரநிைலகளின்ப�
ெரப் ரீ நடத்தப் ப��றதா?

2
7

�ளம் பரம்

ைமதானத்�ல் ஏேத�ம் �ளம் பரம் ெசய் யப் ப��றதா?

2

AIFF மற் �ம் ேகால் டன் ேப� �க்�ன் �ளம் பரம்
பயன்ப�த்தப் ப��றதா?

2
4

�ழந்ைத பா�காப் �

உங் கள் அவதானிப் �ன் ேபா� �ழந்ைதக�க்� �ட்பால் ேநர்மைற
மற் �ம் ேவ�க்ைகயான அ�பவமாக இ�ந்ததா?

4

�ழந்ைதகள் �ைளயா�ம் ேபா� பா�காப் �
உபகரணங் கைள அணிந்�ள் ளார்களா?

3

�ழந்ைதகைளக் கண்காணிக்க சரியான எண்ணிக்ைக�ல் ெபரியவர்கள்
இ�க்�றார்களா? ெபரியவர்கள் ெபற் ேறார்கள் , ப�ற் �யாளர்கள் ,
தன்னார்வலர்கள் ேபான்ேறார் அடங் �வர்.

3

�ரர்கைள ஊக்��க்க ெபரியவர்கள் ேநர்மைற மற் �ம் ஊக்கமளிக்�ம்
ெமா�/நடத்ைத பயன்ப�த்�னார்களா?

4

அங் �கரிக்கப் பட்ட நபர்களால் மட்�ேம �ழந்ைதகளின் �ைகப் படங் கள்
எ�க்கப் ப��ன் றன மற் �ம் �ட்பால் ெதாடர்�ைடயதா?

3
17

இதர

ேபாட்� வ�காட்�தல் களின் ப� �க் ஒ�ங் கைமக்கப் பட்�
நடத்தப் ப��றதா?

5

ெபண்கள் �ைளயா�னால் , அவர்க�க்� ேபா�மான ேநரம்
ெகா�க்கப் ப��றதா?

5
10

ெமாத்தம்

100

�க்�யமான ெதாடர்�கள்
ஆல் இந்�யா �ட்பால் ெபடேரசன்
babyleagues@the-aiff.com
உ�ப் �னர் சங் கங் கள்
www.the-aiff.com/state-associations

