
TAMIL EELAM CUP 2019     முக்கியமான விதிமுறைகள் 

தமிழர் விறையாட்டுவிழா 2019 ஆரம்ப நிகழ்வாகிய, ககாடியயற்ைல் ,ககாடிவணக்கம், அகவணக்கம் 
நிகழ்வுகைில் யபாது றமதானத்துக்கு வருறக தந்திருக்கும்,வரீர்கள் ,கழகங்கள் மற்றும்  அறனவரும்  
தமது சரீுறைகளுைன் ஆரம்ப நிகழ்வு நறைகபறும் இைத்தில் பிரசன்னமாயிருத்தல் அவசியம். 
முக்கியமாக முதலாவது ஆட்ைத்துக்குரிய அணிகள் சரீுறைகளுைன் சமூகமைிக்க  தவறும் பட்சத்தில் 
குைித்த வரீர்கள்,கழகங்கள் யபாட்டிகைில் கலந்து ககாள்வதற்கு தகறமயிழந்தவர்கைாகக்  
கருதப்படுவர். 

 ஆட்டத்துக்கான பந்தினன இரு அணிகளும் ககாண்டு வருதல் வவண்டும் உரிய பந்தினன நடுவர் கதரிவு 
கெய்வார். 

 15 வயதுக்கு குனைந்தவர்கள் வினையாட முடியாது  

 ெீரற்ை காலநினல மற்றும் தவிர்க்க முடியாத தவிர்க்க முடியாத காரணங்கள் இருப்பின் சுற்றுப்வபாட்டியின் 
வநர அட்டவனண,ஆட்ட வநரம்,னமதானம் வபான்ைவற்ைில் மாற்ைம் கெய்யும் உரினம சுற்றுப்வபாட்டி 
அனமப்பாைர்களுக்கு உண்டு. 

 கால் இறுதி ெம நினலயில் முடிந்தால் தண்டனன உனத மூலம் கவற்ைி வதால்வி தீர்மானிக்கப்படும் 

 அனர இறுதி,இறுதி ெமநினலயில் முடிவுற்ைால் 2x5 (11,13,கபண்கள் 1x  5நிமிடம் )நிமிடம் வழங்கப்படும் 
அதிலும் ெமநினல காணப்பட்டால் தண்டனன உனத மூலம் கவற்ைி வதால்வி தீர்மானிக்கப்படும். 

 வபாட்டியானது குைிப்பிட்ட வநரத்துக்கு ஆரம்பமாகும். பிரத்திவயக அனழப்பு விடப்படமாட்டாது. 
 குைித்த வநரத்தில் இருந்து 5 நிமிடத்துக்குள் அணிகள் னமதானத்துக்குள் ெமூகமைிக்காவிடின் இரு 

அணிகளுக்கும் புள்ைிகள் வழங்கப்படமாட்டாது .ஒரு அணி ெமூகமைித்திருந்தால்  3.0 என்னும் 
அடிப்பனடயில் கவற்ைி வழங்கப்படும். 

 பிைழ் நடத்னத காரணமாக (ெண்னட பிடித்தல்,நடுவனர அவமானப்படுத்தல்,எதிரணி 
வரீர்கள்,பயிற்ெியாைர்கனை அவமானப்படுத்தல்)  ெிவப்பு அட்னட மூலம் கவைிவயற்ைப்படும்  வரீர் 
சுற்றுப்வபாட்டி முழுவதிலும் வினையாடுவதற்கான அனுமதி மறுக்கப்படும் 

 மதுபானம் னமதான வைாகத்தில் முற்ைாகத்  தனட கெய்யப்பட்டுள்ைது 

 வயதுப் பிரிவுகள் பிைந்த ஆண்டினன அடிப்பனடயாகக் ககாண்டு அனமயும்.உதாரணமாக 11 வயதுப்பிரிவு 
2008 அல்லது அதற்கு பின்னர் பிைந்தவராக இருத்தல் வவண்டும் . 

 35 வயது 1984 அல்லது அதற்கு முன் பிைந்தவர்கைாக இருத்தல் வவண்டும். 
 11,13,15,17,21,35 வயதுப்பிரிவினர் கபயர் பட்டியலுடன் புகலிட அனுமதி பத்திரத்தின் பிரதினய 

இனணத்தல் வவண்டும். 
 ஒரு வரீர் தனது வயதினன உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஆவணம் ஏதும்  இல்லாதவிடத்து ஆட்டத்தில் கலந்து 

ககாள்வதற்கான அனுமதி மறுக்கப்படும் 

 11,13,15,17,35  மற்றும் கபண்கள் பிரிவுகளுக்கு ஓவ் னெட்  இல்னல. 

 11,13,15,17,35 வயதுப்பிரிவுகைில் 2 வவற்று இனத்தவர் வினையாடலாம். 

 கபண்கள் பிரிவில் 3 வவற்று இனத்தவர் வினையாடலாம். 

 11,13,15,17,35 மற்றும் கபண்கள் பிரிவு வரீர்கள் பந்து காப்பாைரிடம் பந்னத தட்டிக்ககாடுத்து அனதக் 
னகயால் பிடிக்க அனுமதி இல்னல. 

 11,13,15,17,35 மற்றும் கபண்கள் பிரிவு, ஐந்து வரீர்கள் மாைலாம்.இவர்கள் எத்தனன தடனவயும் மாைலாம் 

 ஒவ்கவாரு கழகமும் தங்கைது முதலாவது ஆட்டத்துக்கு முன்னர் கபயர் பட்டியல்,அனுமதிக்கட்டணம் 
என்பன கெலுத்தப்பட்டிருத்தல் வவண்டும்.வமலதிக விதி முனைகள் யாவும் பிரத்திவயகமாக 
இனணக்கப்பட்டுள்ைது 

 11,13,15,17,35 மற்றும் கபண்கள் free kicks அறனத்தும் தட்டிக்ககாடுத்யத அடிக்க யவண்டும் 

 

சுற்றுப்யபாட்டி ஏற்பாட்டுக்குழு -  2019 


