�గ్ ఆప��టర్
�య్ండ్ బ�క్ 2022-23

మ�ందుమ�ట
ఆల్ ఇం��య� ఫ�ట్ బ�ల్ ��డ��షన్ (ఏఐఎఫ్ఎఫ్) �ీజన్ 2022-23 ��సం ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్
మ�డవ ఎ��షనున్ పర్��శ��టట్����� మ�క� సం��షం�ా ఉం��. ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్ �కక్ 2
�జయవంత���న సంవతస్�ాల తర��ాత, ఈ �ార్జ�క్ట్ ���డ్ బ���న ప��ం��. ఈ సమయం ల�
��ధ మ��ాగ్ల ��వ్�ా �ిలల్లను అటల�ల్ �మగన్ం �ేయడం ��సం మ� �గ్ ఆప��టరల్ �కక్
అ�ర��, పట�ట్దలను ��మ� గ���త్�త్ ామ�. ఇప�డ� మహమ�మ్�� మన ��నుక ఉనన్ట�
ల్
క��ి�త్ �ం��, ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ ల ��వ్�ా ఫ�ట్ బ�ల్, ఫ�టస్ల్ మ��య� / ల��� �చ్ �ాకర్
ఆడటంల� �ిలల్ల� ఎంజ�య్ �ేయ�����, ��ర�చ్��వ����� ��తత్ ��న్��త�లను
సం�ా��ంచ����� ����� �ా��� ఆటసథ్ ల���� �సుక��ా�ాల� ��మ� �మమ్�న్
ఆ�వ్�సుత్��న్మ�.
కల్ బ్ ల�, అ�ాడ�ల�, సూక్ళ�
ల్ , పర్భ��ేవ్తర సంసథ్ ల�, త�ల్ దండ�ర్ల�, ��చ్ ల� ల��� ఫ�ట్ బ�ల్
అ�మ�నుల� ఏవర��� స��, ఫ�ట్ బ�ల్ ��వ్�ా �ిలల్లను అటల� �మగన్ం �ేయ�ల�� ఒక
మ�ర�ప్ను ��ర�క��� ��ర�య ఫ�ట్ బ�ల్ ��గ�ావ్మ�లంద���� ఈ �య్ండ్ బ�క్
ఉ�ేద్�ంచబ��ం��. పర్� ఒకక్ర�! ఎఐఎఫ్ఎఫ్ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్ ను �ేశంల� ఎవ����� ఎకక్�ై��
�రవ్��ంచవచుచ్. �ంగం, మతం, జ�� ��దం, ల��� ఆ��థ్క �ిథ్� �� సంబంధం ల�క�ం�� �ిలల్లక�
�ాథ్�క కమ�య్�ట�ల ఫ�ట్ బ�ల్ హక�క్ను �సుక��ావడ�� �గ్ ల లకష్య్ం.
మ� �గ్ ఆప��టర్ ల నుం� వ�ేచ్ �ీడ్ బ�య్క్ ఆ��రం�ా, ఈ �ీజన్ ల� మ�రగ్ దరశ్�ాలను
మ��ంత సుల�వ��ా �రవ్��ంచ����� సులభం�ా ఉం�ేల� �ే�ాం. ఒక సుర��త���న,
�ావ్గ�ం�ే, ఆ�ల్దకర���న మ��య� ��ణయ్���న ఫ�ట్ బ�ల్ అనుభ�ా�న్ అం��ంచడ�� ఒక
��లక లకష్య్ం మ��య� మ� �ిలల్ల ��రక� అట�వంట� ఆట �ా��వరణ��న్ సృ�ిట్ంచడంల� �య్ండ్
బ�క్ �క� స�యపడ�త�ంద� ��ం ఆ�సుత్��న్ం.
� సం�ే�ల�, �ీడ్ బ�య్క్ మ��య� ��ట్��ల�
babyleagues@the-aiff.com క� పంపబడ��� .

�ల���ౖన�

మ��య�

అ�

��తత్ �ీజన్ ��సం ��మ� �క� ఆల్ �� బ�స్ట్ �ెపత్ ���న్మ�. అందర� క��ి ��ర�య ఫ�ట్
బ�ల్ ను మ�ందుక� �సు��ళల్డంల� �ేత�ల� కల�ప���ం.
ట�మ్ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్

�షయ సూ�క
• ప��చయం

• ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ ల� �రవ్��ంచడం వలల్ క��� పర్�జ��ల�
• ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్ ��ట����ల�
• 1:1 (ఒన్ ఆల్) స�స్��

• మ�య్చ్ �ా�ామ్ట్ (ఫ�ట్ బ�ల్)
• మ�య్చ్ �ా�ామ్ట్ (ఫ�టస్ల్)

• మ�య్చ్ �ా�ామ్ట్ (�చ్ �ాకర్)
• �ా�ంట్ �ిసట్మ్

• మ�య్చ్ �ేస్ ��ౖ �ిచ్ ఆరగ్ ��ౖజ�షన్

• ఫ�టస్ల్ ఆన్ ఎ బ���క్ట్ బ�ల్ ��ర్ట్
• �చ్ �ాకర్ - �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్
• �ిచ్ మ�రగ్ దరశ్�ాల�
• ��ౖదయ్ ఏ�ాప్ట�
ల్

• �జయవంత���న ప�ట్ బ�ల్ �ే ��రక� ఐదు ��ం�ేషను
ల్
• �ిలల్లను సంర��ంచడం
• పర్వరత్ �� �యమ�వ�
• �ల�ల్ ��ం�ియన్ �ిప్

• �గ్ ఆప��టర్ �ాయ్ం��ంగ్

• ఆట �కక్ పర్మ�ణ�ల� - ఫ�ట్ బ�ల్
• ఆట �కక్ పర్మ�ణ�ల� - ఫ�టస్ల్

• ఆట �కక్ పర్మ�ణ�ల� - �చ్ �ాకర్
• అ��ం��క్స్ ఎ

• ����క అంచ��

• మ�ఖయ్���న �ాంట�క్ట్ ల�

ప��చయం
ఎఐఎఫ్ఎఫ్ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్ అ���� ఆల్ ఇం��య� ఫ�ట్ బ�ల్ ��డ��షన్ ��వ్�ా 6 నుం� 12
సంవతస్�ాల ల�ప� వయసుస్ గల ఆట�ాళళ్ �మగన్త ��రక� �ార్రం�ం�న ఒక ��ల్ యర్
�ెవలప్ ��ంట్ �ార్జ�క్ట్. �ేశంల�� పర్� �ిలల్�ా���� ఫ�ట్ బ�ల్ ఆడట���� ఒక ����కను
అం��ంచడం ఈ �ార్జ�క్ట్ లకష్య్ం. ��� �కక్ అ��క ల��య్ల�ల్ ఇ� ఉంట��:
•
•
•
•
•
•

�ిలల్ల ��రక� ��మ్ �ా��వరణ��న్ అం��ంచడం
య�త్ ఫ�ట్ బ�ల్ ��రక� ��డ్ ంగ్ బ�ల్క్
ఫ�ట్ బ�ల్ సంసక్ృ�� అ�వృ��ధ్ �ేయడం
ఆట�ాళళ్ �కక్ ��రఘ్�ా�క ఒపప్ందం మ��య� అ�వృ��ధ్
సర���ా, ��ర�చ్��వడం మ��య� ��న్హప�రవ్క �ా��వరణ��న్ సృ�ిట్ంచడం
అంద���� ఫ�ట్ బ�ల్

ఎఐఎఫ్ ఎఫ్ ��ంబర్ అ���ి��షన్ ల మదద్ త��� తమ కమ�య్�ట�ల� మ��య� �ార్ం��ల�ల్�
�ిలల్ల ��రక� ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ లను �రవ్��ంచ����� వయ్క�త్ల� మ��య� సంసథ్ లను గ���త్ంచడం
మ��య� �ా���ారత క�ప్ంచడం ��వ్�ా ఇ�� �ా��ంచబడ�త�ం��.
��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ �రవ్��ంచ����� దరఖ�సుత్ �ేయడం ��ల� సులభం. �ాబ��� �గ్ ఆప��టర�ల్
��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్ �బ�ౖల్ అ�ిల్ ��షన్ � �ౌన్ ల�డ్ �ేసు��వచుచ్ మ��య� య�ప్ ��వ్�ా
అప�
� వల్ ��రక� అ��ల్ � �ేయవచుచ్. AIFF ��ంబర్ అ���ి��షన్ నుం� ఆ�దం ��ం��న
తర��ాత, ఈ �య్ండ్ బ�క్ �కక్ మ�రగ్ దరశ్�ాలక� అనుగ�ణం�ా ఆప��టర్ 'గ���త్ంప� ��ం��న'
��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ � �రవ్��ంచ����� మ�ందుక� ��న�ాగవచుచ్.
�బ�ౖల్ య�ప్ ��ౖ �తత్ ం సమ����ా�న్ అప్ �ేట్ �ే�ి, AIFF ��వ్�ా అభయ్��థ్ంచబడడ్ ఇతర
�ా�ామ్�ట�లను ప���త్ �ే�ిన తర��ాత ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ �రవ్��ంచడం ��రక� �గ్ ఆప��టర్ క�
గ���త్ంప� ల�సుత్ం��.

��ల�డ్ న్ బ�� �గ్
లను �రవ్��ంచడం
వలల్ క���
పర్�జ��ల�
• ఆప��ట్ మ��య� ఆరగ్ ��ౖజ్ �ేయడం సులభం
• తక�క్వ ఖర�చ్

• �ిలల్ల అ�వృ��ధ్ ��సం వయసుక� త��న ఆటలను అం��ంచడం
• �ిలల్ల�, త�ల్ దండ�ర్ల� మ��య� ��చ్ లను ఆక��ష్ంచడం ��సం
ఆకరష్ణ�య���న ఎం��జ్ ��ంట్ �డల్

• య�ప్ ��వ్�ా �గ్ �రవ్హణ సులభతరం �ేయబ��ం��
• మ��క సదు�ాయ�ల� అవసరం

• ఏ�ేన వయ్��త్ ల��� సంసథ్ ��వ్�ా �రవ్��ంచవచుచ్.

• ఆల్ ఇం��య� ఫ�ట్ బ�ల్ ��డ��షన్ మ��య� ��� ��ంబర్
అ���ి��షన్ నుం� గ���త్ంప�

��ల�డ్ న్ బ��
�గ్స్ ��ట����ల�
వయసు గ�
� ప�ల�

1

2

3

ఒక వయసుస్ గ�
ల్
� ప�ల�� జట�

8

8

8

మ�య్చ్ ల �కక్ క�స సంఖయ్

7

14

21

�గ్ ఆప��టర్ ఈ �ీజన్ ల� ��మ� �రవ్��ం��లనుక�ంట�నన్ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ �కక్
��ట����� ఎంచు��వచుచ్.
తదనుగ�ణం�ా �ా�� �గ్ గ���త్ంచబడ�త�ం��.
1 �ాట్ర్ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ ల�:
��తత్ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ ఆప��టర్ ల ��రక� అనుక�ల���న��
2 �ాట్ర్స్ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్:
• అనుభవ�ఞ్ల�ౖన �గ్ ఆప��టర్లక� అను��ౖన��, �ార� ఎక�క్వ వయసుస్ గల�ార� మ��య�
�ిలల్లను ��గ�ావ్మయ్ం �ేయగలర�.
• అ�ాడ� అ�����ట�షన్ �ా�ంటల్ ��రక� ఈ పర్మ�ణ�లను �ేర���వ����� ఎఐఎఫ్ ఎఫ్
గ���త్ంప� ��ం��న అ�ాడ�ల� అవసరం అవ����.
3 �ాట్ర్స్ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్:
• సవ్�ే� ������ార�ల �కక్ ��రఘ్�ా�క అ�వృ��ధ్ మ��ాగ్�న్ ఏ�ాప్ట� �ేయ����� కల్ బ్ ల�
మ��య� అ�ాడ�లక� అను��ౖన��.
• ఇం��యన్ సూపర్ �గ్ మ��య� ఐ-�గ్ కల్ బ్ ల� కల్ బ్ ల�ౖ��నుస్ల ��రక� ఈ పర్మ�ణ�లక�
�ేర����ా�స్ ఉంట�ం��.

1:1 (వన్ ఆల్) స�స్��
�ి�ా, ఎఎఫ్ �ి, మ��య� ఎఐఎఫ్ ఎఫ్ ల� మ���� ������ార�ల�క� , ��చ్ ల�, ��ఫ��ల�,
�ాలంట�రల్ � ఇంకను ��యక�ల ��గ�ావ్మయ్ంల� ��ర�గ�దల�� �ాట� మ��ళల ఫ�ట్ బ�ల్
అ�వృ��ధ్�� ��� కట�ట్బ�� ఉ��న్�. ఫ�ట్ బ�ల్ ల� బ�ల బ��కల� సగం సగం ఉం���
�����నంల� ఆ�ే బ�ల�ర� మ��య� బ��కల సమ�న �షప్�త్ � అంట� 1:1 �షప్�త్ � చూ�ి
మనం ఆనందప��� ఈ ల��య్�న్ �ా��ంచడం ��రక�, FIFA ఉ��న్స్ �ెవలప్ ��ంట్ ��ర్�ా�మ్
ఫండ్ ��వ్�ా 1:1 (వన్ ఆల్) స�స్��� అం��ంచడం ��సం ఎఐఎఫ్ ఎఫ్ �ిదద్ం�ా ఉం��. ��ల�డ్ న్ బ��
�గ్ ల�ల్ బ��కల� ఏక�వ�ా �ాల�గ్�� ల� చూడటం ��రక� ఈ స�స్�� �గ్ ఆప��టర్స్ అంద���
��ర్తస్��సత్ ుం��.
స�స్���� అరహ్త �ా��ంచడం ��రక�, �గ్ ఆప��టర్స్ �గ్ ల� క�సం 50% మం�� మ��ళ
��ట���ర�ల� ఉం�ేల� ధృ�క��ం��� .
�గ్ ఆప��టర�ల్ పర్�ేయ్కం�ా బ��కల ��రక� �గ్ లను �రవ్��ంచ���న్ క��� ప��గణనల���
�సు���ా�.
మ�డ� �గ్ ��ట����లల్ �� 49 �గ్ ఆప��టర్లక� ఈ ��గ�వ ����క్నన్ �ధం�ా స�స్��
అం��ంచబడ�త�ం��:

��ట����

�గ్ ల సంఖ్య

స�్స�� �త్త ం

1 �ాట్ర్

28

₹25,000

2 �ాట్ర్

14

₹50,000

3 �ాట్ర్

7

₹1,00,000

ఒక��ళ సంబం��o�న ��ట����ల� ఎక�క్వ అరహ్త క���న �గ్ ల� ఉనన్టల్ ��ే, ఈ �య్ండ్ బ�క్
�కక్ అనుబంధం A పర్�ారం�ా అత�య్తత్ మ �గ్ ల� ఎంచు��బడ���. ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్
�ీజన్ మ����� సమయ���� స�స్�� ఇవవ్బడ�త�ం��.

2x12 ���ాల�
4 ���ాల�
3 ల��� 4
2
3

4x4 ���ాల�
2 ���ాల�
3 ల��� 4
2
3

మ�య్చ్ సమయం

��ామ సమయం

పర్���� గ��షట్ మ�య్చ్ ల�

�ా�ా��� గ��షట్ మ�య్చ్ ���ల�

(��ల్ ��పర్ ��)

గ��షట్ ��ల్ ��స్ట్ �ై��నష్న్

(��ల్ ��పర్ ల�క�ం��)

గ��షట్ ��ల్ ��స్ట్ ల� �ై��నష్న్

��ల్ ��పర్

ఫ�ట్ బ�ల్ ��ౖజ్

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

�ాదు

5v5

–

�ాదు

3v3
4v4

–

ఆట ���నం

3v3

2016 ల��� 2017

�క్��

U7

2017 ల��� 2018

�క్��

�ంగ �ార్��నయ్త

వయసుస్ పర్మ�ణం (���ల� ప�ట�ట్న��)

U6

ఏజ్ గ�
� ప్స్

–

1.82x1.22m

�ాదు

3

2

3 ల��� 4

4 ���ాల�

2x12 ���ాల�

-

-

-

5v5

4v4

–

2015 ల��� 2016

�క్��

U8

5x2m

5x2m

1.82x1.22m

7 v 7 ��సం మ�తర్��

7 v 7 ��సం మ�తర్��

1.82x1.22m

3

2

4

6 ���ాల�

2x18 ���ాల�

-

7 v 7 (GK)

6v6

5 v 5 (GK)

4v4

–

2013 ల��� 2014

�క్��

U10

3

2

4

6 ���ాల�

2x18 ���ాల�

-

7 v 7 (GK)

6v6

5v5

4v4

–

2014 ల��� 2015

�క్��

U9

మ�య్చ్ �ా�ామ్ట్ | ఫ�ట్ బ�ల్

6x2m

–

అవ�ను

3

2

4 ల��� 5

8 ���ాల�

2x24 ���ాల�

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–

–

2012 ల��� 2013

�క్��

U11

6x2m

–

అవ�ను

3

2

4 ల��� 5

8 ���ాల�

2x24 ���ాల�

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–

–

2011 ల��� 2012

�క్��

U12

4 ���ాల�
3 ల��� 4
2
3

2 ���ాల�
3 ల��� 4
2
3

��ామ సమయం

ఫ�టస్ల్ బ�ల్ ��ౖ�

పర్���� గ��షట్ మ�య్చ్ ల�

�ా�ా��� గ��షట్ మ�య్చ్ ���ల�

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

�ాదు

3

2

3 ల��� 4

4 ���ాల�

2x12 ���ాల�

–
4v4
–

2015 ల��� 2016

�క్��

U8

3x2m

3x2m

1.82x1.22m

5v5 ��సం మ�తర్��

5v5 ��సం మ�తర్��
1.82x1.22m

3

2

3 ల��� 4

5 ���ాల�

2x15 ���ాల�

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 ల��� 2014

�క్��

U10

3

2

3 ల��� 4

5 ���ాల�

2x15 ���ాల�

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 ల��� 2015

�క్��

U9

3x2m

–

అవ�ను

3

2

3 ల��� 4

7 ���ాల�

2x20 ���ాల�

–
–
5 v 5 (GK)

2012 ల��� 2013

�క్��

U11

• ఫ�ట�స్ల్ తక�క్వ బ�న్స్ ఫ�టస్ల్ బ�ల్�� ఆడ��ర�. �ిలల్లక� ��ౖ� 3 �ి�ార�స్ �ేయబ��ం�� �ా� ��ౖ� 4 ఫ�ట్సల్ బ�ల్�� క��� ఆడవచుచ్.

• �ాల్ట్, మృదు��ౖన మ��య� �ా�ి�� ల�� ఉప��తల�ల��ౖ ఫ�ట్సల్ను ఇం�ోర్ మ��య� అవ�ట్�ోర్ ��ం��ంట�ల�నూ ఆడవచుచ్. ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ల ��సం, ����
ఆ��ట్�ి�ియల్ టర్ఫ్ల� (కృ�ర్మ మట�ట్గడడ్ ) క��� ఆడవచుచ్.

గ��షట్ ��ల్ ��స్ట్ �ై��నష్న్
(��ల్ ��పర్ ��)

గ��షట్ ��ల్ ��స్ట్ ల� �ై��నష్న్
(��ల్ ��పర్ ల�క�ం��)

��ల్ ��పర్

�ాదు

2x12 ���ాల�

4x6 ���ాల�

మ�య్చ్ సమయం

�ాదు

3v3
4v4
–

3v3
–
–

ఆట ���నం

2016 ల��� 2017

�క్��

U7

2017 ల��� 2018

�క్��

�ంగ �ార్��నయ్త

వయసుస్ పర్మ�ణం (ల� ప�ట�ట్న)

U6

వయసు గ�
� ప్స్

మ�య్చ్ �ా�ామ్ట్ | ఫ�టస్ల్

3x2m

–

అవ�ను

3

2

3 ల��� 4

7 ���ాల�

2x20 ���ాల�

–
–
5 v 5 (GK)

2011 ల��� 2012

�క్��

U12

1 ���ాల�
3 ల��� 4
2
3

1 ���ాల�
3 ల��� 4
2
3

��ామ సమయం

బం� ప��మ�ణం

పర్���� గ��షట్ మ�య్చ్ ల�

�ా�ా��� గ��షట్ మ�య్చ్ ���ల�

గ��షట్ ��ల్ ��స్ట్ �ై��నష్న్
(��ల్ ��పర్ ��)

గ��షట్ ��ల్ ��స్ట్ ల� �ై��నష్న్
(��ల్ ��పర్ ల�క�ం��)

��ల్ ��పర్

–

1.82x1.22m

–

1.82x1.22m

�ాదు

3

2

3 ల��� 4

1 ���ాల�

3x4 ���ాల�

–
4v4
–

2015 ల��� 2016

�క్��

U8

4x2m

4x2m

1.82x1.22m

5v5 ��సం మ�తర్��

5v5 ��సం మ�తర్��
1.82x1.22m

3

2

4

2 ���ాల�

3x5 ���ాల�

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 ల��� 2014

�క్��

U10

3

2

4

2 ���ాల�

3x5 ���ాల�

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 ల��� 2015

�క్��

U9

4x2m

–

అవ�ను

3

2

4 ల��� 5

2 ���ాల�

3x6 ���ాల�

–
–
5 v 5 (GK)

�ా��రణం�ా �చ్ �ాకర్ �ళల్ క� దగగ్ ర�ా ఆడ��ర�, అందువలల్ �గ్ ఆప��టర్ �ిలల్లను ��దద్ల పరయ్��కష్ణ ల�క�ం��, �ట�ల��� �ాక�ం�� �����ంచ�����
అం��త��వం క���న వయ్��త్� ఉంచడం ��ల� మ�ఖయ్ం.

�చ్ �ాకర్ను �ా��రణ ఫ�ట్బ�ల్�� �ా� ��ర్షర్ � �ార్మ�ణ�క ఫ�ట్బ�ల్ అవసరం నుం�� 0.2 atm త��గ్ంచడం ��వ్�ా ఆడవచుచ్.

�క్��

U11

2012 ల��� 2013

• �చ్ �ాకర్ ఇసుక��ౖ �ాళల్ క� జ�ళ�
ల్ ల�క�ం�� ఆడబడ�త�ం��, �ాబట�ట్ ఇసుక గర�క��ా ఉండక�డదు, గ�లక�ాళ�
ల్ , గవవ్ల�, ల��� వయ్��త్� �ాయప���ే
ఇతర వసుత్వ�ల� ల�క�ం�� ఉండటం ��ల� మ�ఖయ్ం.

–

1.82x1.22m

�ాదు

3x4 ���ాల�

3x3 ���ాల�

మ�య్చ్ సమయం

�ాదు

3v3
4v4
–

3v3
–
–

ఆట ���నం

2016 ల��� 2017

�క్��

U7

2017 ల��� 2018

�క్��

�ంగ �ార్��నయ్త

వయసుస్ పర్మ�ణం (���ల� ప�ట�ట్న��)

U6

ఏజ్ గ�
� ప్స్

మ�య్చ్ �ా�ామ్ట్ | �చ్ �ాకర్

4x2m

–

అవ�ను

3

2

4 ల��� 5

2 ���ాల�

3x6 ���ాల�

–
–
5 v 5 (GK)

2011 ల��� 2012

�క్��

U12

�ా�ంట్ �ిసట్మ్
��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్ �ా�ంట్ �ిసట్మ్ ల�స్, ��ర్ మ��య� �న్ ��సం
�ాంపర్��య 0,1,3 �ా�ంటల్ నుం�� వర�స�ా ల�స్, ��ర్ మ��య�
�న్ ��సం 1,2,3 �ా�ంటల్ క� కదుల�త�ం��.
అ�న్ జట�
ల్ మ��య� ఆట�ాళల్ ��గ�ావ్మ�య్�న్ ��చుచ్��వ�����
ఈ మ�ర�ప్ �ేయబ��ం��. ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్లల�, ఒక ట�మ్ ఆటల�
ఓ�����నపప్ట���, �ార� �ాల�గ్న����� 1 �ా�ంట్ను
��ందు��ర�.
��మ్లను ��ఫ�� ల��� �గ్ ఆప��టర్ అప్�ేట్ �ే�ిన త�ావ్త ��ల�డ్ న్
బ�� �గ్స్ �బ�ౖల్ అ�ిల్ ��షన్ల� �ా�ంట�
ల్
ఆట���ట�క్�ా
పర్��ం��ాత్�

మ�య్చ్ ���లల�
�ిచ్ ఆరగ్ ��ౖజ�షన్
ఉ��హరణల�:

బ���క్ట్బ�ల్ ��ర్ట్ల�
ఫ�ట్సల్

��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ల ��సం, మ���క్ంగ్లల� ఎల�ంట� ��దద్ మ�ర�ప్ల� ల�క�ం�� ఫ�ట్�ాల్
ఆ�ేందుక� బ���క్ట్బ�ల్ ��ర్ట్ను సవ��ంచవచుచ్.

�����ట్ �ాప్ట్

��ంటర్ స��క్ల్

స�ట్ �ట�య్షన్ ల�ౖన్

�����ట్ ఏ��య�

�చ్ �ాకర్
�ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

�ిచ్ మ�రగ్ దరశ్�ాల�

ఉప��తల�ల� మ��య� బ�ల్స్ ర�ాల�:

సహజ���న గ��డ్

కృ�ర్మ ��ల్��ంగ్

�ెకక్ ��ల్ర్

కృ�ర్మ �ిచ్

�ాం���ట్ ��ల్ర్

ఇసుక�� క���న ఉప��తలం

• ����క సుర��తం�ా మ��య� చకక్�ా �రవ్��ంచబ���
• ఆ�ేందుక� సమ�నం�ా ఉం�ే ఉప��తలం ఉం���

• ఫ�ట్�ాల్ �న�, ��ల్ ��స్ట్ ల� సుర��తం�ా ఉం�ేల� మ��య� �ిలల్లక� �ాయ�లను
��ా��ంచ����� కదలక�ం�ే ఉం�ేల� స���గ్ ా జ�గ�తత్ప���.

• ������ార�ల� మ��య� ��ర్కష్క�లక� స��ప�� ��గ��ర� అందుబ�ట�ల� ఉం���
• అ�న్ �ం�ాల ��సం ���ద్�ం�న ట��ల�టల్ � అందుబ�ట�ల� ఉం���
• ఆట �����నంల� సప్షట్ ��న గ�ర�త్ల�

• �గ్ సంబం��త బ�ర్ం��ంగ్ మ��య� పర్�షన్�� �ిలల్లక� ఆకరష్ణ�యం�ా ఉంట�ం��. AIFF
మ��య� ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్స్ బ�ర్ం��ంగ్� ఉప���ంచడం క��� �ి�ార�స్ �ేయబ��ం��.

• �ాయంతర్ం/�ా�ర్ మ�య్చ్ల ��సం, ��ల�త�ర� త��నంత�ా ఉం���

• �ి�ార�స్: ��ఫ���� స���న య���ాం ��ట్ మ��య� ��ల్ ఉం���

• ���ద్�ం�న ��ర్కష్క�ల ఏ��య�లను ��న్స్, ��ళ�
ల్ ల��� ఏ�ై�� ఇతర ���ధక �ాధ��లను

ఉప���ం� తయ�ర� �ేయ��. �ిలల్ల� మ��య� ట�మ్ ����జర్ల ��సం ��జర్వ్ �ేయబ��న
ఏ��య�ల� ��ర్కష్క�లను (ల��� త�ల్ దండ�ర్ల�) అనుమ�ంచక�డదు.

��ౖదయ్ ఏ�ాప్ట�
ల్
• ����క వదద్ అతయ్వసర పర్థమ ���తస్ వసుత్ �ామ���� ఉం���. ����క వదద్ ఉనన్ క�సం ఒక వయ్��త్, పర్థమ
���తస్ మ��య� �ార్థ�క ��త స�య��న్ అం��ంచడంల� �కష్ణ ��ం���.
• ����క వదద్ �ి��/��కట్ర్ �ి�ార�స్ �ేయబ��ం��
• అతయ్వసర ట����న్ నంబర�ల్, అంబ�ల�న్స్ ��సం �ర���మ� మ��య� �ైరకష్ను
ల్ , �ాల్ �ే�ిన ��ంట�� వ�ేచ్
��ౖదుయ్డ� మ��య� స�పంల�� ఆసుప�ర్, అందుబ�ట�ల� ఉం���. �గ్ �ార్రం����� మ�ందు ఈ
�వ�ాలను ట�మ్ ����జర్లక� అందుబ�ట�ల� ఉం���. ఈ నంబరల్ ను ����క వదద్ క��� పర్ద��శ్ం���.
• �ా�య�ల ��ామ�లను ఇ�ావ్�. (ఎక�క్వ�ార�ల్ తక�క్వ ప��మ�ణంల� �ట�� ��ర్��ల� ��ర్తస్��ంచం��).
స���న �ట� ప��మ�ణం: పర్� 15-20 ���ాలక� 200 ml. ������ార�ల�, �ాలంట�రల్క� �ర� అందుబ�ట�ల�
ఉం���.
• ��ల్ యర�ల్ మ�య్చ్క� మ�ందు �ార్మ్ అప్ �ేసు���ా�.
• �గ్ ఆప��టర�ల్ పర్� ఒకక్�� భదర్త ��సం ఎండ, ఉర�మ�ల�/��ర�ప� �దల�ౖన �ా��వరణ ప���ిథ్త�లను
ప��గణనల��� �సు���ా�.

ఫ�ట్బ�ల్
�జయవంతమ��య్ ���
��సం ఐదు ��ం�ేషన్ల�

భదర్త �కక్ ��వన

�ా��రక మ��య� మ�న�ిక �� నుం�� �ిలల్లను ర��ంచడం. సుర��తం�ా ల�ద�

���ం�న �ిలల్�ాడ� సం��షం�ా ఉండటం మ��య� య���ట్�ట�లను ఆ�ావ్��ంచడం కషట్ ం.

�ావ్గ�సుత్నన్ ��వన

�ిలల్ల వయసుస్, �ంగం, �ామరథ్ �ం/��ౖకలయ్ం, ప��మ�ణం, సంసక్ృ� ల��� ��ష�� సంబంధం
ల�క�ం�� �ావ్గత అనుభ��. ఫ�ట్బ�ల్ అ���� ఎల�ంట� �వకష్త ల�� �ా��వరణం.

"గ�డ్ ��ల్ యర్" �ా ఉం���
అ�� ��వన

పర్� �డడ్ తన �ామరథ్ �ప� అనుభ�� �ెం���. ఈ �ారణం�ా, �ిలల్లను ఎలల్ ప�డూ
��ర్తస్��ం���, �ెడ� కంట� మం� �ా�ంటల్ ను ����క్�ె�ాప్�.

��న్హం �కక్ ��వన

�ా�� సవ్ంత మ��య� ఇతర జటల్ ఆట�ాళల్ మధయ్ ��న్��న్ ��ం��ం��ంచు��వ�����
�ా��వరణ��న్ అ�వృ��ధ్ �ేయడం మ��య� సృ�ిట్ంచడం. ��దద్ల� ఉ��హరణ�ా
న���ించగలర�.

మ�ఖయ్���న
��వన

�ిలల్లను సృజ��తమ్కం�ా మ��య� వయ్��త్కరణ�ా ��ర్తస్��ం���

�ిలల్లను
�ా�ాడటం

��ల�డ్ న్ బ�� �గ్లల� �ాల�గ్�� �ిలల్లంద���� ఆ�ల్దకర���న మ��య�
సుర��త���న �ా��వరణ��న్ అం��ంచ����� ఆల్ ఇం��య� ఫ�ట్
బ�ల్ ��డ��షన్ కట�ట్బ�� ఉం��. �ిలల్లంద�� భదర్త మ��య�
సం��మం ��ల� మ�ఖయ్���న�. ఫ�ట్బ�ల్ ఆడ�త�నన్ప�డ�,
�ిలల్లను పర్మ�దం నుం�� ర��ంచడం మ��య� �ా���� �ానుక�ల
అనుభ�ా�న్ అం��ంచడం ��దద్ల స��ిట్ బ�ధయ్త. ఫ�ట్బ�ల్
�ిలల్ల�� స� పర్� ఒకక్�� ����ల��ౖ బల���న మ��య�
�ానుక�ల పర్���ా�న్ చూప�త�ం�� మ��య� ఇ�� జరగ�����
మనం స���న ప�ాయ్వరణం మ��య� సంసక్ృ�� అం��ం���. �ిలల్ల
రకష్ణ బ�ధయ్త ��దద్లంద���� వ��త్సత్ ుం��:
• త�ల్ దండ�ర్ల� మ��య� సంరకష్క�ల�
• ��చ్ల�, ట�మ్ ����జర్ల� మ��య� ట�మ్ల�� �ాట్ఫ్ సభ�య్ల�
• �గ్స్ ఆప��టర�ల్ మ��య� �ాట్ఫ్ ��ంబర�ల్
• మ�య్చ్ అ���ార�ల�
• �ాప్నస్ర�ల్ మ��య� �ారట్నర�ల్
• �ాలంట�రల్ �
• అ�మ�నుల�
��ఫ్�ా��డ్ంగ్ అ���� �ిలల్లంద���� �� జరగక�ం�� సుర��తం�ా
ఉం�ేల� చూ��ందుక� �సుక�నన్ చరయ్. పర్మ����న్ త��గ్ంచ�����
మ��య� �ిలల్ల��ౖ ����ంప�లను ��ా��ంచ����� �ాధయ్���న
పర్����న్ మ�ందసుత్�ా �ేయడం అ� ��� అరథ్ ం.
�ైల్డ్ ��ఫ్ �ా��డ్ంగ్ గ���ం� మ��ంత �ెల�సు��వ�����, �ర�
https://safeguardinginsport.fifa.com/ల� FIFA �ా��డ్యన్స్
��ఫ్ �ా��డ్ంగ్ ఎ���ష్యల్స్ ��ర�స్ను ప���త్ �ేయ�ల� ��మ� గట�ట్�ా
�ి�ార�స్ �ేసత్ ు��న్మ�.

పర్వరత్ �� �యమ�వ�

పర్వరత్ �� �యమ�వ� అ���� �ిలల్ల� మ��య� ��దద్ల ��సం పర్వరత్ న మ��య� ��ౖఖ��
మ�రగ్ దరశ్�ాల�, �ట�� �గ్ ఆప��టర�ల్ పర్��శ��టట్వచుచ్. ��మ� సూచన ��సం ���న్ పర్వరత్ ��
�యమ�వ�� ��ర్ �ేసత్ ు��న్మ�, �ా� ఇ�� సమగ���న�� ల��� అం�మ���న�� �ాదు. �
కమ�య్�ట��� ఏ�� ప� �ేసత్ ుం�ో ��� పర్�ారం ��డ్లను జ���ంచ����� ల��� సర�కృతం
�ేయ����� సం���ంచకం��. �ిలల్ల�, త�ల్ దండ�ర్ల�, ��చ్ల�, ��ఫ��ల� �ాల�గ్నడం,
చ��చ్ంచడం, అం��క��ంచడం మ��య� �గ్ ��సం �ా�� సవ్ంత ��డ్లను �రవ్�ంచగ��� �గ్
క� మ�ందు ఓ��యంట�షన్ సమ����ాలను �రవ్��ంచమ� క��� ఆప��టర్లను
��ర్తస్���త్ ార�.

���న్ర�ల ��డ్

��ను:
• ఆనం��ంచ����� మ��య� సం��షం�ా ఉండట���� ఆడ��ను
• మం� సహచర����ా ఉంట�ను
• పర్తయ్ర�థ్లను ��ర��ాత్ను మ��య� ఆటక� మ�ందు మ��య� త�ావ్త �ా��� అ�నం���త్ ాను.
• ��మ్ �యమ�లను ��ర�చ్���, ��ర��ాత్ను
• ��ఫ�� మ��య� ��చ్ల �రణ్ య�లను అం��క���త్ ాను
• ��య్యం�ా ఆడ��ను
• ��ల�ప�ల� �నయం మ��య� ఓ������� మ�ాయ్ద�� ఉంట�ను
• ఆటక� �� ��చ్ల�, త�ల్ దండ�ర్ల� ల��� సంరకష్క�ల�� క��ి పర్య�ణ��త్ ాను
• ఒక �ిలల్�ాడ� ల��� ��ను అ����గయ్ం�� ఉ��న్ ల��� �ాయప����, �� ��చ్ల�, త�ల్ దండ�ర్ల�
ల��� సంరకష్క�లక� �ె�యజ��త్ ాను
• �ిలల్ల� ల��� ��ను ఏ�ై�� �షయంల� సం��షం�ా ల�క�ంట� ల��� సుర��తం�ా ల�క�����
�� ��చ్ల�, త�ల్ దండ�ర్ల� ల��� సంరకష్క�ల�� మ�ట�ల్డ��ను

�ా��డ్యనల్ ��డ్

��చ్ల� | త�ల్ దండ�ర్ల� | �ాలంట�రల్ � | ��దద్లందర� ఇందుల��� వ�ాత్ర�
��ను:
• �ిలల్ల� �ా�� సవ్ంత ఆనందం ��సం ఆడ�క���ల� ��ర్తస్���త్ ాను
• కృ�ి� మ��య� ��గ�ావ్మ�య్�న్ పర్శం�ి�త్ ాను తపప్ ఫ���లను �ాదు.
• �ాం���క ల�పం ల��� మ�య్చ్ల� ఓ�����నందుక� �ిలల్లను ఎప�డూ మంద�ంచను
• ఆట �యమ�లను ఎలల్ ప�డూ ��ర�ంచమ� �ిలల్లను ��ర్తస్���త్ ాను.
• ఆట ఫ�తం�� సంబంధం ల�క�ం�� ��ండ� జటల్ ను ��ర్తస్���త్ ాను మ��య� అ�నం���త్ ాను.
• ��చ్ల� మ��య� ��ఫ��ల �రణ్ య�లను ��ర��ాత్ను, అ�ే ప� �ేయ����� �ిలల్లక� మ�రగ్ ���ద్శం
�ే�త్ ాను.
• బలవంతం ల��� �రబ్ం��ంచడం కంట� �ిలల్లను ��ర్తస్��ంచడం �ే�త్ ాను
• సంబం��త �ిలల్లక� ఏ�ై�� అ����గయ్ం ల��� �ాయం గ���ం� �ెల�సుక�ంట�ను
• ఫ�ట్బ�ల్ �� సంబం��ం�, దు��వ్���ాలను �ర�మ్�ంచడంల� స�యం �ే�త్ ాను, �ిలల్లక�
సుర��త���న మ��య� �ానుక�ల �ా��వరణ��న్ అం��ంచడంల� స�యపడ��ను.
• �ాలంట�రల్ �, ��చ్ల�, ��ావ్హక�ల� మ��య� అ���ార�లక� �ా�� ప�ల� మదద్త� ఇ�ాత్ను,
��ర్తస్���త్ ాను, స�యం �ే�త్ ాను. అం�ే�ాక�ం�� �ా��� ఎప�డూ �మ��శ్ంచడం ల���
�ర���స్హపరచడం �ేయను.
• �ిలల్లక� ��ల్ �డల్�ా వయ్వహ���త్ ాను, ఉ��హరణను సూ��ాత్ను.

��ఫ��ల ��డ్

��ను:
• �ిలల్ల ��సం మ�య్చ్ల� ��ఫ�� �ేయడం అ���� ��దద్ల ��సం ��ఫ�� �ేయడం కంట� ప���త్�ా
�నన్���నద� దృ�ిట్ల� ��టట్ �క�ంట�ను.
• మ�య్చ్క� మ�ందు మ��య� త�ావ్త ఒక����కర� పలక��ంచు��మ� �ిలల్ల� మ��య� ��చ్
లక� �ెప���ను.
• ఎట�ట్ ప���థ్ ిత�ల�ల్నూ ���ర్ ��ల్ ఉం�ేల� చూసుక�ంట�ను.
• ఉలల్ ంఘనలను సూ�ం�ేటప�డ� �ిథ్రం�ా, లకష్య్ం�� మ��య� మ�ాయ్ద�ా ఉంట�ను.
• మ�ఖయ్ం�ా �ిలల్లక� ఉలల్ ంఘనలను �వ��ం�, సం�ేహం ల�క�ం�� �ే�త్ ాను.
• అ��ా జ�కయ్ం �ేసు��క�ం��, �ిలల్లను ఆడ���వ����� అనుమ��ాత్ను
• ల��ాల��ౖ �ాక�ం�� ఆట �కక్ సూఫ్��త్��ౖ దృ�ిట్ ��డ��ను.
• �ిలల్ల� ల��� ��దద్ల నుం�� అను�త���న ��షను స��ంచను.
• �ాయ�ల� ల��� �ందల నుం�� �ిలల్లను ర��ంచం��.
• �ానుక�ల మ��య� ఉల�ల్స���న పదధ్ �� �రవ్��ంచం��.

�ల�ల్ ��ం�ియన్�ిప్
• 5 ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్లను �రవ్��ం�ే పర్� �ల�ల్ ���ట్ ిక్
� ట్
��ం�ియన్�ిప్ ��ల్ ఆఫ్ ��ండ్క� అరహ్తను క��� ఉంట�ం��.
• పర్� ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ నుం�� ఆట�ాళల్ ను �గ్ ఆప��టర్ ఎం�ిక �ే�త్ ార� మ��య�
సంబం��త ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ ట�మ్ క� �ార్��ధయ్ం వ���త్ ార�.
• ��ం�ియన్�ిప్ U8, U10 మ��య� U12 వయసుస్ ��ట����లల� ఆడబడ�త�ం��.
• ఇ�� య�త్ �గ్ల ��సం ఆట�ాళల్ ను ��క��ట్ �ేసు��వ����� అ�ాడ�ల�
మ��య� కల్ బ్ల ��క్ట్లక� క��� అవ�ా�ాలను అం��సత్ ుం��.
• పర్� వయసుస్ ���గంల� �జ�తల� �ల�ల్ ��ం�ియను
ల్ �ా పర్కట�ంచబడ��ర�!

�గ్ ఆప��టర్
�ాయ్ం��ంగ్
�గ్ ఆప��టర�ల్ 1 �ాట్ర్, 2 �ాట్ర్స్ మ��య� 3 �ాట్ర్స్ ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ల పర్� ��ట����ల�
��ం�� �ా�ా�త�ల��ౖ �ా�� ప��ర� పర్�ారం �ాయ్ంక్ �ేయబడ��ర� మ��య�
గ���త్ంచబడ��ర�. అనుబంధం A గ���ం� మ��ంత సమ���రం:
•
•
•
•
•
•

అ�న్ వయసుస్ల సమ��లల� ఆ��న �తత్ ం మ�య్చ్ల సంఖయ్
య�వ ఆట�ాళల్ ��గ�ావ్మయ్ �షప్�త్
బ��కల ��గ�ావ్మయ్ం.
న���త E స��ట్�ి��ట్ ��చ్ల సంఖయ్
AIFF పర్���� ��వ్�ా ����క అంచ��
��షల్ ���య� ఉప�గం

ఆట �కక్
పర్మ�ణ�ల�

ఫ�ట్ బ�ల్

ఆట �కక్ సవ��ం�న ఫ�ట్బ�ల్ చట�ట్ల�: 3v3
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: 10-12 �టర�ల్
��డవ�: 15-20 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

బం� ప��మ�ణం 3 ల��� 4 ఉండవచుచ్.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

4-5 ��ల్ యర�ల్ (3 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + 1-2 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎప��ై�� జరగవచుచ్ను.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార్డ్ � తపప్�స��.
ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���. బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క���
ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ���� రంగ�లను ధ��ం���.

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

అవసరం ల�దు

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 6 ���ాల� క���న 4 �ావ్రట్రల్ �
��ామ సమయం: 2 ���ాల�

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య�
ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్ర�థ్ల� తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 2 గజ�ల దూరంల�
ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� అవ�ట్ అంట�, బం� ప���త్�ా ��తను ��ట��.
ఇన్: �ిచ్ ల�పలక� బం�� తనన్వచుచ్.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ప���త్�ా ��ల్ ల�ౖన్ �దు�ా, ��ల్��సుట్ల ల�పలక� ���ల్నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్ ��ౖడ్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. అ�నపప్ట���, ఎక�క్వ �ార�ల్ ఆటను
ఆపక�ం�� మనం ప��గణ�ం���. �ల�ౖనంత వరక� �ిలల్లను
ఆడ�����ావ్�.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

అ�న్ �ీర్ ��క్ల� ��ర��ా ఉంట��. పర్తయ్ర�థ్ల� క�సం 2 గజ�ల దూరంల�
ఉం���.

ల� 14: �����ట్ ��క్

�����ట్ �ార్ంతంల� �వర్��న ��ల్ జ����ంద� ��ఫ��/��మ్ అ���ా�� �����త్ �����ట్ ��క్
ఇవవ్బడ�త�ం��.

ల� 15: ��క్-ఇన్

ఆటను ���ట్ ార్ట్ �ేయ����� �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్.
అ�న్ ��క్-ఇన్ల� ప��కష్ం�ా ఉంట�� అంట� ��క్-ఇన్ నుం�� ��ల్ల� ��క్ర్
�ేయబడవ�.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.
��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్ �సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్
ఏ��య� మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ��ల� ఉండవచుచ్.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే,
అట���ంగ్ ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

��మ్ �కక్ సవ��ం�న ఫ�ట్బ�ల్ చట�ట్ల�: 4v4
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: 12-15 �టర�ల్
��డవ�: 20-25 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

బం� ప��మ�ణం 3 ల��� 4 ఉండవచుచ్.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

6-7 ఆట�ాళ�
ల్ (4 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + 2-3 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం,ఎవ����� ఆ�����నప�డ� సంభ�ంచవచుచ్.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార��� తపప్�స��. ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా
ఉం���. పర్��య్మ�న్యం�ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క��� ఉప���ంచవచుచ్.
పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర� రంగ�లను ధ��ం���.

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

అవసరం ల�దు

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 12 ���ాల� 2 �ఫ్ ల�
��ామ సమయం: 4 ���ాల�

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య�
ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్ర�థ్ల� తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 3 గజ�ల దూరంల� ఉం���

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� ఉం��లంట� బం� ప���త్�ా ల�ౖన్ను ��ట��.
ఇన్: �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ప���త్�ా ��ల్ ల�ౖన్ �దు�ా, ��ల్��సుట్ల ల�పలక� ���ల్నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. అ�నపప్ట���, ఎక�క్వ �ార�ల్ ఆటను ఆపక�ం��
మనం ప��గణ�ం���. �ల�ౖనంత వరక� �ిలల్లను ఆడ����వవ్ం��.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

అ�న్ �ీర్ ��క్ల� ��ర��ా ఉంట��. పర్తయ్ర�థ్ల� క�సం 3 గజ�ల దూరంల�
ఉం���.

ల� 14: �����ట్ ��క్

�����ట్ �ార్ంతంల� �వర్��న ��ల్ జ����ంద� ��ఫ��/��మ్ అ���ా�� �����త్ �����ట్ ��క్
ఇవవ్బడ�త�ం��.

ల� 15: ��క్-ఇన్

ఆటను ���ట్ ార్ట్ �ేయ����� �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్. అ�న్ ��క్-ఇన్ల� ప��కష్ం�ా
ఉంట�� అంట� ��క్-ఇన్ నుం�� ��ల్ల� ��క్ర్ �ేయబడవ�.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.
��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్ �సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్
�ార్ంతం మ��య� �����ట్ �ార్ంతం ఒ�� �ధం�ా ఉండవచుచ్

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ఒక
�ారన్ర్ ��క్ అట���ంగ్ ట�మ్ క� అం��ంచబడ�త�ం��.

ఆట �కక్ సవ��ం�న ఫ�ట్బ�ల్ చట�ట్ల�: 5v5
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: 20-25 �టర�ల్
��డవ�: 30-35 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

అండర్ 7 మ��య� 8 �ా���� బం� ప��మ�ణం 3 ల��� 4�ా ఉండవచుచ్.
అండర్ 9 మ��య� అండర్ 10 �ా���� బం� ప��మ�ణం తపప్�స���ా 4 ఉం���.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

7-8 ��ల్ యర�ల్ (5 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + 2-3 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎవ����� ఆ�����నప�డ� సంభ�ంచవచుచ్.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార��� తపప్�స��.
ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���. బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క���
ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర� రంగ�లను ధ��ం���

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

అవసరం ల�దు

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

అండర్ 7 మ��య� 8 �ా����:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 12 ���ాల 2 �ఫ్ ల�
��ామ సమయం: 4 ���ాల�
అండర్ 9 మ��య� 10 �ా����:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 18 ���ాల 2 �ఫ్ ల�
��ామ సమయం: 6 ���ాల�

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్ర�థ్ల� తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 4 గజ�ల దూరంల�
ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� ఉం��లంట� బం� ప���త్�ా ల�ౖన్ను ��ట��. ఇన్: �ిచ్ ల�పల బం��
తనన్వచుచ్.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ప���త్�ా ��ల్ ల�ౖన్ �దు�ా, ��ల్��సుట్ల ల�పలక� ���ల్నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

అండర్ 7 అండ్ 8: IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. అ�నపప్ట���, ఎక�క్వ �ార�ల్
ఆటను ఆపక�ం�� మనం ప��గణ�ం���. �ల�ౖనంత వరక� �ిలల్లను ఆడ����వవ్ం��.
అండర్ 9 అండ్ 10 : IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. పసుప� మ��య� ఎర�ప�
�ార�డ్ల� పర్��శ��టట్బ��డ్�. జ�గ�తత్ ��సం పసుప� �ార�డ్. ఒక ఆట�ాడ� ��ండ� పసుప�
ల��� ఎర�ప� �ార�డ్ను ��ం��నటల్ ��ే, అతను 2 ���ాల �ాట� ఆట నుం��
బయటపడ��ర�.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

అ�న్ �ీర్ ��క్ల� ��ర��ా ఉంట��.

ల� 14: �����ట్ ��క్

�����ట్ �ార్ంతంల� �వర్��న ��ల్ జ����ంద� ��ఫ��/��మ్ అ���ా�� �����త్ �����ట్ ��క్
ఇవవ్బడ�త�ం��.

ల� 15: ��క్-ఇన్

ఆటను ���ట్ ార్ట్ �ేయ����� �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్. అ�న్ ��క్-ఇన్ల�
ప��కష్ం�ా ఉంట�� అంట� ��క్-ఇన్ నుం�� ��ల్ల� ��క్ర్ �ేయబడవ�.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.
��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్ �సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్ ఏ��య�
మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ�� �ధం�ా ఉండవచుచ్

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే,
అట���ంగ్ ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

ఆట �కక్ సవ��ం�న ఫ�ట్బ�ల్ చట�ట్ల�: 6v6
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: 25-30 �టర�ల్
��డవ�: 35-40 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

బం� ప��మ�ణం 4 ఉం���.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

9-10 ��ల్ యర�ల్ (6 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + 3-4 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎవ����� ఆ�����నప�డ� సంభ�ంచవచుచ్.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార��� తపప్�స��.
ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���. బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క���
ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర� రంగ�లను ధ��ం���

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

అవసరం ల�దు

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 18 ���ాల 2 �ఫ్ ల�
��ామ సమయం: 6 �మ��ాల�

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య�
ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్ర�థ్ల� తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 5 గజ�ల దూరంల�
ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� ఉం��లంట� బం� ప���త్�ా ల�ౖన్ను ��ట��.
ఇన్: �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ప���త్�ా ��ల్ ల�ౖన్ �దు�ా, ��ల్��సుట్ల ల�పలక� ���ల్నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. అ�నపప్ట���, ఎక�క్వ �ార�ల్ ఆటను ఆపక�ం�� మనం
ప��గణ�ం���. �ల�ౖనంత వరక� �ిలల్లను ఆడ����వవ్ం��. పసుప� మ��య� ఎర�ప� �ార�డ్ల�
పర్��శ��టట్బ��డ్�. జ�గ�తత్ ��సం పసుప� �ార�డ్. ఒక ��ల్ యర్ ��ండ� పసుప� ల��� ఎర�ప�
�ార�డ్ను ��ం��నటల్ ��ే, అతను 2 ���ాల �ాట� ఆటక� దూరం�ా ఉంట�ర�.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

అ�న్ �ీర్ ��క్ల� ��ర��ా ఉంట��.

ల� 14: �����ట్ ��క్

�����ట్ �ార్ంతంల� �వర్��న ��ల్ జ����ంద� ��ఫ��/��మ్ అ���ా�� �����త్ �����ట్ ��క్
ఇవవ్బడ�త�ం��

ల� 15: ��క్-ఇన్

ఆటను ���ట్ ార్ట్ �ేయ����� �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్. అ�న్ ��క్-ఇన్ల�
ప��కష్ం�ా ఉంట�� అంట� ��క్-ఇన్ నుం�� ��ల్ల� ��క్ర్ �ేయబడవ�.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్
�సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్ ఏ��య� మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ�� �ధం�ా
ఉండవచుచ్.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే,
అట���ంగ్ ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

ఆట �కక్ సవ��ం�న ఫ�ట్బ�ల్ చట�ట్ల�: 7v7(GK)
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: 30-35 �టర�ల్
��డవ�: 45-50 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

అండర్ 9 అండ్ 10 �ా���� బం� ప��మ�ణం 4 ఉం���.
అండర్ 11 అండ్ 12 �ా���� బం� ప��మ�ణం 4 ల��� 5 ఉండవచుచ్.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

10-11 ��ల్ యర�ల్ (6 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + ��ల్ ��పర్ + 3-4 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎవ����� ఆ�����నప�డ� సంభ�ంచవచుచ్.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార��� తపప్�స��.
ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���. బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క���
ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర� రంగ�లను ధ��ం���. ��ల్ ��పర్ల ��సం,
��ల్వ్ల� �ి�ార�స్ �ేయబ��డ్� �ా� తపప్�స�� �ాదు.

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల� ఆపష్ నల్.

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

అండర్ 9 మ��య� 10:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 18 ���ాల 2 �ఫ్ ల�.
��ామ సమయం: 6 ���ాల�
అండర్ 11 మ��య� 12 :
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 24 ���ాల 2 �ఫ్ ల�.
��ామ సమయం: 8 ���ాల�

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్ర�థ్ల� తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 6 గజ�ల దూరంల�
ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� ఉం��లంట� బం� ప���త్�ా ల�ౖన్ను ��ట��. ఇన్: �ిచ్ ల�పల బం��
తనన్వచుచ్.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ప���త్�ా ��ల్ ల�ౖన్ �దు�ా, ��ల్��సుట్ల ల�పలక� ���ల్నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ర�ల్ ఆపష్ నల్

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. పసుప� మ��య� ఎర�ప� �ార�డ్ల�
పర్��శ��టట్బ��డ్�. జ�గ�తత్ ��సం పసుప� �ార�డ్. ఒక ��ల్ యర్ ��ండ� పసుప� ల���
ఎర�ప� �ార�డ్ను ��ం��నటల్ ��ే, అతను 2 ���ాల �ాట� ఆటక� దూరం�ా ఉంట�ర�.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

అండర్ 9 అండ్10 : అ�న్ �ీర్ ��క్ల� ��ర��ా ఉంట��
అండర్ 11 అండ్ 12: ప��కష్ �ీర్ ��క్ల� పర్��శ��టట్బడ���.

ల� 14: �����ట్ ��క్

�����ట్ �ార్ంతంల� �వర్��న ��ల్ జ����ంద� ��ఫ��/��మ్ అ���ా�� �����త్ �����ట్ ��క్
ఇవవ్బడ�త�ం��

ల� 15: �� ��ర్ ఇన్

ఆటను ���ట్ ార్ట్ �ేయ����� �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్. అ�న్ ��క్-ఇన్ల�
ప��కష్ం�ా ఉంట�� అంట� ��క్-ఇన్ నుం�� ��ల్ల� ��క్ర్ �ేయబడవ�.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్
�సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్ ఏ��య� మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ�� �ధం�ా
ఉండవచుచ్.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే,
అట���ంగ్ ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

ఆట �కక్ సవ��ం�న ఫ�ట్బ�ల్ చట�ట్ల�: 8v8(GK)
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: 35-45 �టర�ల్
��డవ�: 50-60 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

బం� ప��మ�ణం 4 ల��� 5 ఉంట�ం��.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

11-12 మం�� ��ల్ యర�ల్ (7 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + ��ల్��పర్ + 3-4 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎవ����� ఆ�����నప�డ� సంభ�ంచవచుచ్.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార్డ్ � తపప్�స��. ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���.
బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క��� ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర�
రంగ�లను ధ��ం���. ��ల్ ��పర్ల ��సం, ��ల్వ్ల� �ి�ార�స్ �ేయబ��డ్� �ా� తపప్�స��
�ాదు.

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల� ఐ�ఛ్కం.

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 24 ���ాల� 2 �ఫ్ ల�
��ామ సమయం: 8 �మ��ాల�

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్ర�థ్ల� తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 7 గజ�ల దూరంల�
ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� ఉం��లంట� బం� ప���త్�ా ల�ౖన్ను ��ట��. ఇన్: బం�� �ిచ్ ల�పల
�స�ా�.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ��ల్��స్ట్ ల ల�పల, ��ల్ ల�ౖన్��ౖ మ�య్చ్ ఫ����న్ ప���త్�ా ��ట�నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ర�ల్ ఐ�ఛ్కం.

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. పసుప� మ��య� ఎర�ప� �ార�డ్ల� పర్��శ��టట్బ��డ్�.
జ�గ�తత్ ��సం పసుప� �ార�డ్. ఒక ��ల్ యర్ ��ండ� పసుప� ల��� ఎర�ప� �ార�డ్ను
��ం��నటల్ ��ే, అతను 2 ���ాల �ాట� ఆటక� దూరం�ా ఉంట�ర�.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. �ీర్ ��క్ల� పర్తయ్కష్ం�ా ల��� ప��కష్ం�ా
ఉండవచుచ్.

ల� 14: �����ట్ ��క్

�����ట్ ఏ��య�ల� �వర్��న ��ల్ జ����ంద� ��ఫ��/��మ్ అ���ా�� �����త్ �����ట్ ��క్
ఇవవ్బడ�త�ం��.

ల� 15: �� ��ర్ ఇన్

ఆటను ���ట్ ార్ట్ �ేయ�లంట� బం�� �ిచ్ ల�పల ��య��. �ై��క్ట్ ��ర్-ఇన్ ��వ్�ా ��ల్స్
�ా��ంచల�మ�.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే,
����ం��ంగ్ ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్
��క్ �సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్ ఏ��య� మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ��
�ధం�ా ఉండవచుచ్.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, అట���ంగ్
ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

ఆట �కక్ సవ��ం�న ఫ�ట్బ�ల్ చట�ట్ల�: 9v9(GK)
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: 45-50 �టర�ల్
��డవ�: 60-67 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

బం� ప��మ�ణం 4 ల��� 5 ఉంట�ం��.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

13-14 మం�� ��ల్ యర�ల్ (8 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + ��ల్��పర్ + 4-5 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎవ����� ఆ�����నప�డ� సంభ�ంచవచుచ్.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార్డ్ � తపప్�స��. ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���.
బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క��� ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర�
రంగ�లను ధ��ం���. ��ల్ ��పర్ల ��సం, ��ల్వ్ల� �ి�ార�స్ �ేయబ��డ్� �ా� తపప్�స��
�ాదు.

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ����� ��మ్
అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం, �యమ�లను
�ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం, ��క్ర్లను ఉంచడం
మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'� గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల� ఐ�ఛ్కం.

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 24 ���ాల� 2 �ఫ్ ల�
��ామ సమయం: 8 �మ��ాల�

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్ర�థ్ల� తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 8 గజ�ల దూరంల�
ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� ఉం��లంట� బం� ప���త్�ా ల�ౖన్ను ��ట��. ఇన్: బం�� �ిచ్ ల�పల
�స�ా�.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ��ల్��స్ట్ ల ల�పల, ��ల్ ల�ౖన్��ౖ మ�య్చ్ ఫ����న్ ప���త్�ా ��ట�నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ర�ల్ ఐ�ఛ్కం.

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. పసుప� మ��య� ఎర�ప� �ార�డ్ల� పర్��శ��టట్బ��డ్�.
జ�గ�తత్ ��సం పసుప� �ార�డ్. ఒక ��ల్ యర్ ��ండ� పసుప� ల��� ఎర�ప� �ార�డ్ను
��ం��నటల్ ��ే, అతను 2 ���ాల �ాట� ఆటక� దూరం�ా ఉంట�ర�.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. �ీర్ ��క్ల� పర్తయ్కష్ం�ా ల��� ప��కష్ం�ా ఉండవచుచ్.

ల� 14: �����ట్ ��క్

�����ట్ ఏ��య�ల� �వర్��న ��ల్ జ����ంద� ��ఫ��/��మ్ అ���ా�� �����త్ �����ట్ ��క్
ఇవవ్బడ�త�ం��.

ల� 15: �� ��ర్ ఇన్

ఆటను ���ట్ ార్ట్ �ేయ�లంట� బం�� �ిచ్ ల�పల ��య��. �ై��క్ట్ ��ర్-ఇన్ ��వ్�ా ��ల్స్
�ా��ంచల�మ�.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్ ట�మ్
క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్ �సు��వచుచ్. ���న్
సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్ ఏ��య� మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ�� �ధం�ా ఉండవచుచ్.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, అట���ంగ్
ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

ఫ�టస్ల్

��మ్ �కక్ సవ��ం�న ఫ�టస్ల్ చట�ట్ల�: 3v3
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: 10-12 �టర�ల్
��డవ�: 15-20 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

బం� ప��మ�ణం 3 ల��� 4 ఉండవచుచ్.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

4-5 ��ల్ యర�ల్ (3 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + 1-2 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎప��ై�� జరగవచుచ్ను.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార��� తపప్�స��.
ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���. బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క���
ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర� రంగ�లను ధ��ం���.

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ����� ��మ్
అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'� గ���త్ంచడం
వంట�� ఉ��న్�

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

అవసరం ల�దు

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 6 ���ాల 4 �ావ్రట్రల్ �
��ామ సమయం: 2 ���ాల�
ర�న్ంగ్ �ాల్క్: బం� ఆటల� ల�నప�డ� సమయం ఆగదు.

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్ర�థ్ల� తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 8 గజ�ల దూరంల�
ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� ఉం��లంట� బం� ప���త్�ా ల�ౖన్ను ��ట��.
ఇన్: బం�� �ిచ్ ల�పల �స�ా�.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ��ల్��స్ట్ ల ల�పల, ��ల్ ల�ౖన్��ౖ మ�య్చ్ ఫ����న్ ప���త్�ా ��ట�నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ర�ల్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

IFAB/FIFA ��మ్ చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. అ�నపప్ట���, ఎక�క్వ �ార�ల్ ఆటను
ఆపక�ం�� మనం ప��గణ�ం���. �ల�ౖనంత వరక� �ిలల్లను ఆడ�����ావ్�.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

అ�న్ �ీర్ ��క్ల� ��ర��ా ఉంట��. పర్తయ్ర�థ్ల� క�సం 2 గజ�ల దూరంల� ఉం���. సల్ �డ్
ట���ల్స్ అనుమ�ంచబడవ�

ల� 14: �����ట్ ��క్

�����ట్ ఏ��య�ల� �వర్��న ��ల్ జ����ంద� ��ఫ��/��మ్ అ���ా�� �����త్ �����ట్ ��క్
ఇవవ్బడ�త�ం��.

ల� 15: ��క్-ఇన్

ఆటను ���ట్ ార్ట్ �ేయ����� �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్. అ�న్ ��క్-ఇన్ల� ప��కష్ం�ా
ఉంట�� అంట� ��క్-ఇన్ నుం�� ��ల్ల� ��క్ర్ �ేయబడవ�.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్
�సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్ ఏ��య� మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ�� �ధం�ా
ఉండవచుచ్.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, అట���ంగ్
ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

��మ్ �కక్ సవ��ం�న ఫ�టస్ల్ చట�ట్ల�: 4v4
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: 12-15 �టర�ల్
��డవ�: 20-25 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

ఇ�� తపప్�స���ా ఫ�ట్సల్ బ�ల్ అ� ఉం��� మ��య� ప��మ�ణం 3 ల��� 4 �ావచుచ్.
��ౖ� 3 �ి�ార�స్ �ేయబ��ం��.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

6-7 ��ల్ యర�ల్ (4 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + 2-3 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎప��ై�� జరగవచుచ్ను.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార్డ్ � తపప్�స��. ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���.
బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క��� ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర�
రంగ�లను ధ��ం���.

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

అవసరం ల�దు

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

అండర్ 7 మ��య� అండర్ 8:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 12 ���ాల� 2 �ఫ్ ల�
��ామ సమయం: 4 ���ాల�
అండర్ 9 మ��య� అండర్ 10:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 15 ���ాల� 2 �ఫ్ ల�
��ామ సమయం: 5 ���ాల�
అదనప� సమయం ల�దు
ర�న్ంగ్ �ాల్క్: బం� ఆటల� ల�నప�డ� సమయం ఆగదు

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్ర�థ్ల� తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 3 గజ�ల దూరంల� ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� ఉం��లంట� బం� ప���త్�ా ల�ౖన్ను ��ట��.
ఇన్: బం�� �ిచ్ ల�పల �స�ా�.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ��ల్��స్ట్ ల ల�పల, ��ల్ ల�ౖన్��ౖ మ�య్చ్ ఫ����న్ ప���త్�ా ��ట�నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ర�ల్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. అ�నపప్ట���, ఎక�క్వ �ార�ల్ ఆటను
ఆపక�ం�� మనం ప��గణ�ం���. �ల�ౖనంత వరక� �ిలల్లను ఆడ����వవ్ం��.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

అ�న్ �ీర్ ��క్ల� ��ర��ా ఉంట��. పర్తయ్ర�థ్ల� క�సం 2 గజ�ల దూరంల� ఉం���. సల్ �డ్
ట���ల్స్ అనుమ�ంచబడవ�

ల� 14: �����ట్ ��క్

�����ట్ ఏ��య�ల� �వర్��న ��ల్ జ����ంద� ��ఫ��/��మ్ అ���ా�� �����త్ �����ట్ ��క్
ఇవవ్బడ�త�ం��.

ల� 15: ��క్-ఇన్

ఆటను ���ట్ ార్ట్ �ేయ����� �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్. అ�న్ ��క్-ఇన్ల� ప��కష్ం�ా
ఉంట�� అంట� ��క్-ఇన్ నుం�� ��ల్ల� ��క్ర్ �ేయబడవ�.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్
�సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్ ఏ��య� మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ�� �ధం�ా
ఉండవచుచ్.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, అట���ంగ్
ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

��మ్ �కక్ సవ��ం�న ఫ�టస్ల్ చట�ట్ల�: 5v5(GK)
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

��డల�ప్: గ��షట్ం�ా 15 �టర�ల్
��డవ�: గ��షట్ం�ా 30 �టర�ల్

ల� 2: �� బ�ల్

ఇ�� తపప్�స���ా ఫ�ట్సల్ బ�ల్ అ� ఉం��� మ��య� ప��మ�ణం 3 ల��� 4 �ావచుచ్.
��ౖ� 3 �ి�ార�స్ �ేయబ��ం��

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

8-9 ��ల్ యర�ల్ (4 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + ��ల్��పర్ + 3-4 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎప��ై�� జరగవచుచ్ను.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ఏ�ై�� ��ప్ర్ట్ ష�స్ మ��య� �ిన్ �ార్డ్ � తపప్�స��. ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���.
బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క��� ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����
రంగ�లను ధ��ం���.

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల� ఐ�ఛ్కం.

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 20 ���ాల 2 �ఫ్ ల�
��ామ సమయం: 7 ���ాల�
ర�న్ంగ్ �ాల్క్: బం� ఆటల� ల�నప�డ� సమయం ఆగదు

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్��థ్ తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 4 గజ�ల దూరంల� ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

అవ�ట్: ఆటల� ఉం��లంట� బం� ప���త్�ా ల�ౖన్ను ��ట��.
ఇన్ : �ిచ్ ల�పల బం�� తనన్వచుచ్.

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

బం� ప���త్�ా ��ల్ ల�ౖన్ �దు�ా, ��ల్��సుట్ల ల�పలక� ���ల్నప�డ� ��ల్ ��క్ర్
�ేయబడ�త�ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. ��ల్లక� �ై��క్ట్ �ీర్ ��క్, �����ట్ ��క్ ల��� ప��కష్ �ీర్
��క్�� జ��మ��� ���ంచబడ�త�ం��. దుష��వరత్ న ��చచ్��క�� ల��� పంపడం ��వ్�ా
జ��మ��� ���ంచబడ�త�ం��

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�. �ీర్ ��క్ల� పర్తయ్కష్ం�ా ల��� ప��కష్ం�ా ఉంట��. పర్�
ట�మ్ పర్� అరధ్ ��గంల� ఐదు �ై��క్ట్ �ీర్ ��క్ల� ఇవవ్����� అనుమ�ంచబడ�త�ం��. ఆ��
��ల్ మ��య� ఆ త�ావ్త, పర్తయ్��థ్ ట�మ్ క� 10 �టరల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ����ం��ంగ్
ట�మ్ బం� మ��య� ��ల్ మధయ్ ఆట�ాళల్ ను (��ల్ ��పర్ �ాక�ం��) ఉంచ�����
అనుమ�ంచబడదు. ��క్ను 10 �టరల్ మ�ర�క్ నుం�� �సు��వచుచ్ ల���, ��ల్ 10 �టరల్
కంట� ల��య్��� దగగ్ ర�ా జ�����ే, ��ల్ జ����న �ాథ్నం నుం�� �సు��వచుచ్.

ల� 14: �����ట్ ��క్

తన సవ్ంత �����ట్ �ార్ంతంల� మ��య� బం� ఆడ�త�నన్ప�డ� �ై��క్ట్ �ీర్ ��క్ ఇవవ్బ��న
ఏ�ై�� ��ల్లక� �ాలప్�ే ట�మ్ ��ౖ �����ట్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��క్ ట�కర్ �ాక�ం�� ఇతర
��ల్ యర�ల్ తపప్�స���ా �ాప్ట్ నుం�� 4 గజ�ల దూరంల� ఉం���.

ల� 15: ��క్-ఇన్

బం� �తత్ ం భ����ౖ ల��� �ా�ల� టచ్ ల�ౖన్ను ��ట�నప�డ� ల��� �ల్ ��ౖకప�ను
����నప�డ� బం�� �వ���ా ����న ఆట�ా�� పర్తయ్ర�థ్లక� ��క్-ఇన్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

ల� 16: ��ల్ ��ల్య��న్స్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��ల్య��న్స్ ఇవవ్బడ�త�ం��. బం�� ����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ��పర్ �����ట్
ఏ��య� ల�పల ఏ �ా�ంట్ నుం�ై�� ��ి�� ��య����� �ిదధ్ం�ా ఉనన్ ��ల�గ�
��కనల్ ల�ప�.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, అట���ంగ్
ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ఇ�� తపప్�స���ా �ారన్ర్ ఆర్క్ నుం�� �సు���ా�
మ��య� ��క్ �సుక��� వరక� పర్తయ్��థ్ �ారన్ర్ ఆర్క్ నుం�� 4 గజ�ల దూరంల� ఉం���.

�చ్ �ాకర్

��మ్ �కక్ సవ��ం�న �చ్ �ాకర్ చట�ట్ల�: 3v3
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

ఆట �����నం ఇసుక�� క��� ఉం���.
��డల�ప్: గ��షట్ం�ా 12 �టరల్
��డవ�: గ��షట్ం�ా 16 �టరల్
�����ట్ ఏ��య� పర్� ��ల్ ల�ౖన్ నుం�� 4 �టర�ల్ ఉంచబ��న ��న్స్ /జ�ం��ల మధయ్ ఒక
ఊ�తమ్క ��ఖ ��వ్�ా �రవ్�ంచబడ�త�ం��.

ల� 2: �� బ�ల్

�ా� ఒ�త్ �� త��గ్న ఫ�ట్బ�ల్ను ఉప���ంచవచుచ్.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

4-5 ��ల్ యర�ల్ (3 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + 1-2 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎప��ై�� జరగవచుచ్ను.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���. బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క���
ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర� రంగ�లను ధ��ం���. �ాదరకష్ల�
అనుమ�ంచబడవ�

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల� ఐ�ఛ్కం.

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

అండర్ 6:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 3 ���ాల 3 �ీ��యడ్ల�.
��ామం సమయం: 1 ��షం
అండర్ 7:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 4 ���ాల 3 �ీ��యడ్ల�.
��ామం సమయం: 1 ��షం
ర�న్ంగ్ �ాల్క్: బం� ఆటల� ల�నప�డ� గ��య�రం ఆగదు

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్��థ్ తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 2 గజ�ల దూరంల� ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�.
ఒక మ�య్చ్ ట�మ్ క� ��ల�ప�/ఓట�/��ర్�� మ�గ�సుత్ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�.

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

����ం��ంగ్ ట�మ్ తమ ��ంత �ఫ్ల� ��ల్క� �ాలప్���ే, �ీర్ ��క్ �సుక��� వరక�
ఆట�ాళల్ ందర� బం� ��ను�� ఉం���. పర్తయ్ర�థ్ల �ఫ్ల� ��ల్ జ�����ే, �ీర్-��క్ �సుక���
వరక� ఆట�ాళల్ ందర� బం��� క�సం 2 గజ�ల దూరంల� ఉం��� మ��య� ��ౖర్ ల�ౖన్ల�
�లబడల�ర�. ఒక ఆట�ా����ౖ ��ల్ జ�����ే, �ాయపడక���ే తపప్ ��ల్ �ేయబ��న
ఆట�ాడ� �ీర్ ��క్ �సు���ా�.

ల� 14: �����ట్ ��క్

ఒక ఆట�ాడ� �����ట్ �ార్ంతంల� �ీర్-��క్ ���ా��� �ాలప్���ే �����ట్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.
��క్ ట�కర్ �ాక�ం�� ఇతర ��ల్ యర�ల్ తపప్�స���ా 2 గజ�ల దూరంల� మ��య� �����ట్
�ాప్ట్ ��నుక ఉం���.

ల� 15: ��క్-ఇన్/��ర్-ఇన్

బం� �తత్ ం టచ్ ల�ౖన్ను ��ట�నప�డ� బం�� �వ���ా ����న ఆట�ా�� పర్తయ్ర�థ్లక�
��క్-ఇన్/��ర్-ఇన్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��క్-ఇన్ ల��� ��ర్-ఇన్ ��వ్�ా ఆటను
ప�నః�ార్రం�ంచవచుచ్.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్
�సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్ ఏ��య� మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ�� �ధం�ా
ఉండవచుచ్.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, అట���ంగ్
ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

��మ్ �కక్ �చ్ �ాకర్ చట�ట్ల� సవ��ంచబ��డ్�: 4V4
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

ఆట �����నం ఇసుక�� క��� ఉం���.
��డల�ప్: గ��షట్ం�ా 15 �టర�ల్
��డవ�: గ��షట్ం�ా 20 �టర�ల్
పర్� ��ల్ ల�ౖన్ నుం�� 5 �టరల్ దూరంల� ఉంచబ��న శంక�వ�ల�/జ�ం��ల మధయ్ ఒక
ఊ�తమ్క ��ఖ ��వ్�ా �����ట్ ఏ��య� �రవ్�ంచబడ�త�ం��.

ల� 2: �� బ�ల్

�ా� ఒ�త్ �� త��గ్న ఫ�ట్బ�ల్ను ఉప���ంచవచుచ్.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

6-7 ��ల్ యర�ల్ (4 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + 2-3 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం, ఎప��ై�� జరగవచుచ్ను.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���. బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క���
ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర� రంగ�లను ధ��ం���. �ాదరకష్ల�
అనుమ�ంచబడవ�

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల� ఐ�ఛ్కం.

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

అండర్ 7 అండ్ 8:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 4 ���ాల 3 �ీ��యడ్ల�.
��ామం సమయం: 1 ��షం
9 మ��య� 10 ఏళల్ ల�ప�:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 5 ���ాల 3 �ీ��యడ్ల�.
��ామం సమయం: 2 ���ాల�
ర�న్ంగ్ �ాల్క్: బం� ఆటల� ల�నప�డ� గ��య�రం ఆగదు

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్��థ్ తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 3 గజ�ల దూరంల� ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�.
ఒక మ�య్చ్ ట�మ్ క� ��ల�ప�/ఓట�/��ర్�� మ�గ�సుత్ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

����ం��ంగ్ ట�మ్ తమ ��ంత �ఫ్ల� ��ల్క� �ాలప్���ే, �ీర్ ��క్ �సుక��� వరక�
ఆట�ాళల్ ందర� బం� ��ను�� ఉం���. పర్తయ్ర�థ్ల �ఫ్ల� ��ల్ జ�����ే, �ీర్-��క్ �సుక���
వరక� ఆట�ాళల్ ందర� బం��� క�సం 3 గజ�ల దూరంల� ఉం��� మ��య� ��ౖర్ ల�ౖన్ల�
�లబడల�ర�. ఒక ఆట�ా����ౖ ��ల్ జ�����ే, �ాయపడక���ే తపప్ ��ల్ �ేయబ��న
ఆట�ాడ� �ీర్ ��క్ �సు���ా�.

ల� 14: �����ట్ ��క్

ఒక ఆట�ాడ� �����ట్ �ార్ంతంల� �ీర్-��క్ ���ా��� �ాలప్���ే �����ట్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��క్
ట�కర్ �ాక�ం�� ఇతర ��ల్ యర�ల్ తపప్�స���ా 3 గజ�ల దూరంల� మ��య� �����ట్ �ాప్ట్
��నుక ఉం���.

ల� 15: ��క్-ఇన్/��ర్-ఇన్

బం� �తత్ ం టచ్ ల�ౖన్ను ��ట�నప�డ� బం�� �వ���ా ����న ఆట�ా�� పర్తయ్ర�థ్లక�
��క్-ఇన్/��ర్-ఇన్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��క్-ఇన్ ల��� ��ర్-ఇన్ ��వ్�ా ఆటను
ప�నః�ార్రం�ంచవచుచ్.

ల� 16: �� ��ల్ ��క్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్
ట�మ్ క� ��ల్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��ల్ ఏ��య�ల� ఎకక్�� నుం�ై�� ��ల్ ��క్
�సు��వచుచ్. ���న్ సంద�ాభ్ల�ల్, ��ల్ ఏ��య� మ��య� �����ట్ ఏ��య� ఒ�� �ధం�ా
ఉండవచుచ్.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, అట���ంగ్
ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

��మ్ �కక్ సవ��ం�న �చ్ �ాకర్ చట�ట్ల�: 5V5(GK)
ల� 1: �� �ీల్డ్ ఆఫ్ ��ల్

ఆట �����నం ఇసుక�� క��� ఉం���.
��డల�ప్: గ��షట్ం�ా 18 �టర�ల్
��డవ�: గ��షట్ం�ా 24 �టర�ల్
పర్� ��ల్ ల�ౖన్ నుం�� 6 �టరల్ దూరంల� ఉంచబ��న ��న్స్/జ�ం��ల మధయ్ ఒక
ఊ�తమ్క ��ఖ ��వ్�ా �����ట్ ఏ��య� �రవ్�ంచబడ�త�ం��.

ల� 2: �� బ�ల్

�ా� ఒ�త్ �� త��గ్న ఫ�ట్బ�ల్ను ఉప���ంచవచుచ్.

ల� 3: �� ��ల్ యర్స్

8-9 ��ల్ యర�ల్ (4 అవ�ట్�ీల్డ్ ��ల్ యర్ల� + ��ల్��పర్ + 3-4 పర్��య్మ�న్య�ల�)
పర్��య్మ�న్యం అప���తం�ా ఉంట�ం�� మ��య� ఎప��ై�� జరగవచుచ్.

ల� 4: ��ల్ యర్స్ ఎ��వ్ప్��ంట్

ట�మ్ ��ట్ రంగ�ల� ల��ా ఉం���. బదుల��ా, కలర్ �బ్స్ వంట� �ాట�� క���
ఉప���ంచవచుచ్. పర్తయ్��థ్ ట�మ్ ����వ్ర� రంగ�లను ధ��ం���. �ాదరకష్ల�
అనుమ�ంచబడవ�

ల� 5: �� ��ఫ��

ఆ�ే �ా��వరణ��న్ సర���ా, సుర��తం�ా మ��య� �ిలల్ల��ౖ దృ�ిట్ ��ం��క
ర్ ��ంచ�����
��మ్ అబజ్ రవ్ర్� ఉప���ంచవచుచ్. ఇతర బ�ధయ్తలల� సమయ��న్ �ాట�ంచడం,
�యమ�లను �ాట�ంచడం, ఆటను �ార్రం�ంచడం, ఆపడం మ��య� ���ట్ ార్ట్ �ేయడం,
��క్ర్లను ఉంచడం మ��య� ��ండ� జటల్ నుం�� 'అతయ్ంత �ల���ౖన ఆట�ాడ�'�
గ���త్ంచడం వంట�� ఉ��న్�.

ల� 6: ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల�

ఇతర మ�య్చ్ అ���ార�ల� ఐ�ఛ్కం.

ల� 7: మ�య్చ్ వయ్వ��

అండర్ 9 అండ్ 10:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 5 ���ాల 3 �ీ��యడ్ల�.
��ామం సమయం: 2 ���ాల�
11 మ��య� 12 ఏళల్ ల�ప�:
మ�య్చ్ సమయం: ఒ��క్కక్ట� 6 ���ాల 3 �ీ��యడ్ల�.
��ామం సమయం: 2 ���ాల�
ర�న్ంగ్ �ాల్క్: బం� ఆటల� ల�నప�డ� గ��య�రం ఆగదు

ల� 8: ఆట �ార్రంభం మ��య� ప�నః�ార్రంభం

పర్తయ్��థ్ తపప్�స���ా ��ంటర్ మ�ర్క్ నుం�� క�సం 4 గజ�ల దూరంల� ఉం���.

ల� 9: ఆటల� మ��య� ��ల�పల బ�ల్

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�

ల� 10: మ�య్చ్ ఫ����న్ �రణ్ �ంచడం

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�.
ఒక మ�య్చ్ ట�మ్ క� ��ల�ప�/ఓట�/��ర్�� మ�గ�సుత్ం��.

ల� 11: ఆఫ్��ౖడ్

ఆఫ్��ౖడ్ ల�దు

ల� 12: ��ల్స్ అండ్ �స్ �ాండక్ట్

ఆట �కక్ FIFA చట�ట్ల� వ��త్�త్ ా�

ల� 13: �ీర్ ��క్స్

����ం��ంగ్ ట�మ్ తమ ��ంత �ఫ్ల� ��ల్క� �ాలప్���ే, �ీర్ ��క్ �సుక��� వరక�
ఆట�ాళల్ ందర� బం� ��ను�� ఉం���. పర్తయ్ర�థ్ల �ఫ్ల� ��ల్ జ�����ే, �ీర్-��క్ �సుక���
వరక� ఆట�ాళల్ ందర� బం��� క�సం 4 గజ�ల దూరంల� ఉం��� మ��య� ��ౖర్ ల�ౖన్ల�
�లబడల�ర�. ఒక ఆట�ా����ౖ ��ల్ జ�����ే, �ాయపడక���ే తపప్ ��ల్ �ేయబ��న
ఆట�ాడ� �ీర్ ��క్ �సు���ా�.

ల� 14: �����ట్ ��క్

ఒక ఆట�ాడ� �����ట్ �ార్ంతంల� �ీర్-��క్ ���ా��� �ాలప్���ే �����ట్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.
��క్ ట�కర్ �ాక�ం�� ఇతర ��ల్ యర�ల్ తపప్�స���ా 4 గజ�ల దూరంల� మ��య� �����ట్
�ాప్ట్ ��నుక ఉం���.

ల� 15: ��క్-ఇన్/��ర్-ఇన్

బం� �తత్ ం టచ్ ల�ౖన్ను ��ట�నప�డ� బం�� �వ���ా ����న ఆట�ా�� పర్తయ్ర�థ్లక�
��క్-ఇన్/��ర్-ఇన్ ఇవవ్బడ�త�ం��. ��క్-ఇన్ ల��� ��ర్-ఇన్ ��వ్�ా ఆటను ���ట్ ార్ట్
�ేయవచుచ్ను.

ల� 16: ��ల్ ��ల్య��న్స్

అట���ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ను ��ట� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, ����ం��ంగ్ ట�మ్
క� ��ల్ ��ల్య��న్స్ ఇవవ్బడ�త�ం��. బం�� ����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ��పర్ �����ట్ ఏ��య�
ల�పల ఏ �ా�ంట్ నుం�� అ��� ��ి�� ��య����� �ిదధ్ం�ా ఉనన్ ��ల�గ� ��కనల్ ల�ప�.

ల� 17: �� �ారన్ర్ ��క్

����ం��ంగ్ ట�మ్ ��ల్ ల�ౖన్ ��ట����� మ�ందు బం�� �వ���ా ����నటల్ ��ే, అట���ంగ్
ట�మ్ క� �ారన్ర్ ��క్ ఇవవ్బడ�త�ం��.

అనుబంధం A

�గ్ ���ట�జ్ �ా�ంట�
ల్
మ��య� ��లచ్డం

0
11
10
86
అవ�ను
-

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

U6 ఆట�ాళల్ సంఖయ్

U7 ఆట�ాళల్ సంఖయ్

U8 ఆట�ాళల్ సంఖయ్

U9 ఆట�ాళల్ సంఖయ్

U10 ఆట�ాళల్ సంఖయ్

U11 ఆట�ాళల్ సంఖయ్

U12 ఆట�ాళల్ సంఖయ్

బ��కల సంఖయ్

న���త E
స��ట్�ి��ట్ ��చ్ల�1

����క అంచ��2

��షల్ ���య� ���గం3

��ట�ంగ్ల�

336

x1.5

�తత్ ం మ�య్చ్ల�

1308

50

430

50

22

0

0

100

80

72

0

0

504

�ా�ంట�
ల్

-

అవ�ను

96

5

25

157

0

100

0

68

0

0

168

�గ్ �

1241

50

480

25

50

157

0

125

0

102

0

0

252

�ా�ంట�
ల్

1: య�ప్ల� �ా�� ��చ్ �����ట్ష
� న్ ID�� న�దు �ేసుక�నన్ ట�మ్ ����జర్ల �తత్ ం సంఖయ్
2: AIFF పర్���� ��వ్�ా మ�ల�య్ంకనం �ేయబడ�త�ం��
3: ��షల్ ���య�ల� సంబం��త ��స్ట్ లను ��డ�త�నన్ప�డ� "#goldenbabyleague"� ఉప���ంచం��.

0

80

64

48

0

0

�గ్ ఎ

���ట��

-

�ాదు

54

20

38

0

0

112

0

82

0

68

324

�గ్ �ి

1297

0

270

100

76

0

0

140

0

123

0

102

486

�ా�ంట�
ల్

ఈ ���ం��� �గ్ల� ఎల� ��లచ్బడ��� మ��య� �ాయ్ంక్ �ేయబడ��� అ������� సంబం��ం�న ���ట��ల� మ��య� ఉ��హరణల�

����క అంచ��

అం�ాల�

�ా�ా�త�ల�

ఫ�ట�బ్ల్ �ిచ్

ఆట పర్మ�ణ�ల పర్�ారం �ిచ్ ప��మ�ణం ఉం��? (అవ�ను/�ాదు) '�ాదు'
అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� ఇవవ్ం��.

3

�ిచ్ స���గ్ ా గ���త్ంచబ��ం��? (అవ�ను/�ాదు) '�ాదు' అ��ే, దయ�ే�ి
�ాయ్ఖయ్లను ��గ�ావ్మయ్ం �ేయం��.

3

మ�య్చ్ మ�రగ్ దరశ్�ాల� 3 పర్�ారం ��ల్��సుట్ల ��లతల� ఉ��న్య�?
(అవ�ను/�ాదు) '�ాదు' అ��ే, దయ�ే�ి �ాయ్ఖయ్లను ��గ�ావ్మయ్ం
�ేయం��.

2

�ిచ్��ౖ ఆడటం ఎంతవరక� సుర��త� ��ట్ �ేయం��?

5

���ట��

13
ప��క�ాల�

మ�య్చ్ల ��సం త��న సంఖయ్ల� బంత�ల� ఉప���ంచబ���ే
��ట్ �ేయ�ల�?

2

మ�య్చ్ మ�రగ్ దరశ్�ాల పర్�ారం ఫ�ట్బ�ల్ ��ౖ�ల� ఉ��న్య�,
'ల�దు' అ��ే, దయ�ే�ి �ా��ంటల్ ను ��ర్ �ేయం��.

3

జట�
ల్ ����వ్ర� జ���స్ రంగ�ల� (ల��� �బ్స్, రంగ�ల� ఒ��ల�
ఉంట�) ధ��సత్ ు��న్�ా?

2

ఆట పర్మ�ణ�ల ల� 4 పర్�ారం ��ల్ యర�ల్ ప���త్ ��ట్ (�ార్ట్ల�,
జ���స్, బ�ట�
ల్ , �ిన్ �ార్డ్ ల�, ��జ�ళ�ళ్) ధ��ం���ా?

2
9

��క�ాయ్ల�

��ల్ యర్ల�, ��చ్ల� మ��య� ��ఫ��ల ��సం ��డ్ల
సదు�ాయం ఉం��? (మ�ఖయ్ం�ా �వర్��న �ా��వరణ
ప���థ్ ిత�ల �షయంల�)

2

��ల్ యర్ల�, ��చ్ల� మ��య� ��ఫ��ల ��సం ఏ�ై��
�య�ంచబ��న ‘��ా�ం� �ార్ం��ల�’ ఉ��న్య�?

2

�ార్ంగణంల� ‘��గ��ర�’ సదు�ాయం ఉం��?

6
10

��ౖదయ్

ఫ�ట్బ�ల్ �ిచ్ దగగ్ ర పర్థమ ���తస్ ��ట్ సదు�ాయం ఉం��?
మ�య్చ్ల సమయంల� �ి���ెర�ిస్ట్/��కట్ర్ ఉ��న్�ా?

�గ్ ఆప��టర్ అతయ్వసర సంపర్��ంప� �వ�ాలను (అంబ�ల�న్స్, ��ిప్టల్,
��కట్ర్) ����క వదద్ పర్ద��శ్ం���ా?

6
5

2
13

ట��ల�ట్

ఆడ�క��� �ార్ంగణం దగగ్ ర ట��ల�టల్ ఏ�ాప్ట� ఉం��?

5

ఆడ�ాళళ్క�, మగ�ాళళ్క� �������ా మర�గ��ొడల్ � ఉ��న్య�?

4

మర�గ��ొడల్ � �భర్ం�ా ఉంచుత���న్�ా?

4

��ా�ం� గదుల�ల్ ‘ర�న్ంగ్ �ాటర్’ ఉం��?

4
17

��ఫ��ల�

త��న సంఖయ్ల� ��ఫ��లను �య�ం���ా?

3

��ఫ��ల� స���న ��ట్ల� ఉ��న్�ా?

2

ఆట �కక్ ���ద్�త పర్మ�ణ�లక� అనుగ�ణం�ా ��ఫ��
�ేసత్ ు��న్�ా?

2
7

బ�ర్ం��ంగ్

����క వదద్ ఏ�ై�� బ�ర్ం��ంగ్ జర�గ�త�ం��?

2

AIFF మ��య� ��ల�డ్ న్ బ�� �గ్ల బ�ర్ం��ంగ్ ల�
ఉప���ంచబడ�త���న్య�?

2
4

�ిలల్ల రకష్ణ

� ప���లన సమయంల� �ిలల్లక� ఫ�ట్బ�ల్ ��ౖ �ానుక�ల
మ��య� ఆ�ల్దకర���న అనుభవం�ా ఉం��?
�ిలల్ల� ఆటల సమయంల� రకష్ణ ప��క�ాల� ధ��ం���ా?
�ిలల్లను పరయ్����ంచ����� త��న సంఖయ్ల� ��దద్ల� ఉ��న్�ా? ��దద్ల�
అన�ా త�ల్ దండ�ర్ల�, ��చ్ల�, �ాలంట�రల్ � �దల�ౖన�ార� ఉంట�ర�.

4
3

3

ఆట�ాళల్ ను ��ర్తస్��ంచ����� ��దద్ల� �ానుక�ల���న మ��య�
��ర్��స్హకర���న ��ష/పర్వరత్ నను క��� ఉంట���న్�ా?

4

�ిలల్ల ��ట�ల� అ��కృత వయ్క�త్ల� మ�తర్�� �సుత్��న్�ా మ��య� ఫ�ట్
బ�ల్క� సంబం��ం�న�ా?

3
17

ఇత�ాల�

మ�య్చ్ మ�రగ్ దరశ్�ాల పర్�ారం �గ్ �రవ్��ంచబడ�త�ం��?
ఆడ�ిలల్ల� ఆడ�త�ంట� �ా���� త��న సమయం ఇసుత్��న్�ా?

5
5
10

�తత్ ం

100

మ�ఖయ్���న �ాంట�క్ట్ ల�
ఆల్ ఇం��య� ఫ�ట్ బ�ల్ ��డ��షన్
babyleagues@the-aiff.com
సభ�య్ల సంఘం
www.the-aiff.com/state-associations

