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ಅನುವಾದಕರ ಮಾತು 
 

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇ೦ದು ದೆ ಡಡ ಆಟ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪಿಸಾರದಿ೦ದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗ  ತಲುಪಿರುವ 
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲಿಿ ಕಾಿ೦ತ್ತಯೋ ಆದ೦ತಾಗಿದೆ. ಒ೦ದು ದಿನದ ಪ೦ದಾಗಳು ಹಾಗ  ಟಿ-೨೦ 
ಪ೦ದಾಗಳು ಜನರಲಿಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚನುು ಕೆರಳ್ಳಸಿವೆ. ಇ೦ಥ ಒ೦ದು ಅದುುತ 
ಬೆಳವರ್ಣಗೆಯಲಿಿ ಆಟಗಾರರಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಚನ ಒತಿಡ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳ ಮೋಲಿದೆ. 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಮಾಡುವ ಒ೦ದು ಸಣಣ ತಪುು ಇ೦ದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಟ್ಾರ ಸೆ ಿೋ 

ಮೊೋಷನ್ ಮ ಲಕ ದೆ ಡಡದಾಗಿ ಕಾಣುತಿದೆ. ಸ೦ಪಿದಾಯದ ಕಟುುಪಾಡುಗಳ್ಳ೦ದ ಹೆ ರ ಬ೦ದಿರುವ ಈ ಇ೦ಗಿಿಷ್ 
ಆಟದಲಿಿ ಪೆಿೋಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ರಿ ಉಳ್ಳಸಲು ಹಲವು ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ವಷಿದಿ೦ದ ವಷಿಕೆು 
ಮಾಪಾಿಡುಗಳಾಗಿವೆ  ಮತುಿ ಆಗುತ್ತಿರುತಿವೆ. ಒಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅ೦ತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ದರ್ೆಿಗೆೋರಲು ಹಲವು ಹ೦ತಗಳನುು 
ದಾಟಿ ಬರಬೆೋಕಾಗುತಿದೆ. 
ಮ ಲತಃ ಇ೦ಗಿಿಷ್ ನವರ ಆಟವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲಿಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೋ ಎಲಿ ಸಾಹಿತಾಗಳು ಇ೦ಗಿಿಷ್ ನಲಿಿಯೋ ಇವೆ. ಆಟದ 
ನಿಯಮಗಳ ಪುಸಿಕವೂ ಇ೦ಗಿಿಷ್ ನಲಿಿದೆ. ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಜಗತ್ತನಿ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ  ಭಾಷೆಗಳಲಿ ಿಪಿಕಟಿಸುವ ಪಿಯತುಗಳು 
ನಡೆದಿವೆ. ಪಿತ್ತಯೊಬಬ ಆಟಗಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆೆ ಸ೦ಪೂಣಿ ತ್ತಳುವಳ್ಳಕೆ ಹೆ ೦ದುವುದು ಅಗತಾವಾದರ , 
ಹೆಚ್ಚಚನವರು ಅದರ ಬಗೆೆ ತಲ್ಟ್ೆಕೆಡಿಸಿಕೆ ಳುಿವುದಿಲಿ. ಎಷೆ ುೋ ಸಲ ತ೦ಡದ ನಾಯಕ, ನಿಯಮಗಳ ಅರಿವಿಲಿದೆ ಪ೦ದಾ 
ಸೆ ೋತ ಉದಾಹರಣೆಗಳ್ಳವೆ. ಕೆಲವೊ೦ದು ಕ್ರಿಷುಕರ ನಿಯಮಗಳನುು ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಿವುದು ಕಷುವೆೋ ಆಗಿರುತಿದೆ. 
ಒಬೆ ಬಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒ೦ದೆ ೦ದು ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ನಿಯಮಗಳನುು ಅರೆೈಿಸುವುದ  ಕ೦ಡು ಬರುತಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಾ 
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ೦ಸೆೆಯ ಸಹಯೊೋಗದಲಿಿ  ಕನಾಿಟಕ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳ ಸ೦ಘ, ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಟ್ೆಿಗಳಲಿಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಾಿಗಾರಗಳಲಿ ಿ
ಇ೦ಥ ವಾತಾಾಸಗಳು ಕ೦ಡುಬ೦ದವು. ನಿಯಮಗಳನುು   ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲಿಿ ಕೆ ಟುರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಅ೦ಪೆೈರುಗಳ್ಳಗೆ 
ಮತುಿ ಸಾಮಾನಾ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕ ಲವಾಗಬಹುದೆ೦ಬ ಭಾವನೆ ಮ ಡಿದುು ಆಗಲ್ಟ್ೆೋ. ೧೯೯೮ರಲಿಿ ನನು ಮೊದಲ 
ಅನುವಾದ ಹೆ ರಬ೦ದಿತುಿ. ಈ ಹತುಿ ವಷಿಗಳಲಿಿ, ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಹಾಗ  ಪಾಿಯೊೋಗಿಕ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಸಾಕಷುು  
ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ಮಿತಿರು ತ್ತದುುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಪುಸಿಕವನುು ಬರೆಯಲು ಒತಾಿಯಿಸುತ್ತಿದುರು. ಆದರೆ 
ಕಾರಣಾ೦ತರಗಳ್ಳ೦ದ ಅವರ ಕೆ ೋರಿಕೆ ಈಡೆೋರಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲಿ. ೨೦೧೭ರಲಿಿ  ಎ೦. ಸಿ. ಸಿ.   ಈ ಎಲ ಿ
ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಳನುು ಕೆ ಿೋಡಿೋಕರಿಸಿ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಸಮಗಿ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ೨ನುು 
ವಿಭಜಿಸಿ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನಾುಗಿ (ನಿಯಮ ೨೪ ಮತುಿ ೨೫)  ಮಾಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ೨೦ ಮತುಿ ೩೩ ಗಳನುು 
ರದುುಗೆ ಳ್ಳಸಿ, ಬೆೋರೆ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ವಿಲಿೋನಗೆ ಳ್ಳಸಿದೆ. ನಿಯಮ ೪೨ನುು ಹೆ ಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು 
ನಿಯಮಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಭಾಷೆಯನುು ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗೆ ತಕು೦ತೆ ಬದಲಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಸಾೆನವನುು 
ಬದಲಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲವಿನ ು ಗಮನದಲಿಿಟುುಕೆ ೦ಡು ಹೆ ಸ ನಿಯಮಗಳನುು ಕನುಡದಲಿಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ನಿಮಮ 
ಕೆೈಯಲಿಿಡುತ್ತಿದೆುೋನೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನುು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕ ನಿಯಮಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಓದಿ 
ಪಿಯೊೋಗಿಸಬೆೋಕು. 
ಕನುಡದಲಿಿ ಭಾಷಾ೦ತರ ಸುಲಭವಾಗೆೋನ  ಇರಲಿಲಿ. ಇದಕೆು ಮ ಲ ಕಾರಣ, ಆಟವನುು ಸ೦ಪೂಣಿವಾಗಿ ಕನುಡದಲಿಿ 
ವಿವರಿಸುವ ಯತು ಆಗಿಯೋ ಇಲಿ. ಅಲ್ಟ್ೆ ಿ೦ದು ಇಲ್ಟ್ೆ ಿ೦ದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಉತಿರ ಕನಾಿಟಕದ ಭಾಗಗಳಲಿ ಿರನ್, 
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ವಿಕೆಟ್, ಸು೦ಪ್, ವಿಕೆಟ್ ಕ್ರೋಪರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಕನುಡ ಶಬುಗಳನುು ರ ಪಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆರ್ಾದರ  ಉಳ್ಳದ ಭಾಗಗಳಲಿಿ ಇ೦ಗಿಿಷ್ 
ಶಬುಗಳೆೋ ಉಳ್ಳದುಕೆ ೦ಡಿವೆ. ಆದುರಿ೦ದ ಈ ಪುಸಿಕದಲಿಿ ಹೆಚ್ುಚ ಕನುಡ ಶಬುಗಳನೆುೋ ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ಪಿಯತು 
ಮಾಡಿದೆುೋನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಾಟ್ಸ ಮನುನಿಗೆ  ದಾ೦ಡಿಗ, ಸು೦ಪುಗಳ್ಳಗೆ ಘ ಟಗಳು, ವಿಕೆಟ್ ಕ್ರೋಪರ್ ಗೆ - 
ಘ ಟರಕ್ಷಕ. ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ನಿಣಾಿಯಕರು ಅಥವಾ ಪ೦ಚ್ರು ಎ೦ದು ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ಯೊೋಚ್ನೆ ಇತಾಿದರ  
“ಅ೦ಪೆೈರ್” ಎ೦ಬುದೆೋ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದುರಿ೦ದ ಹಾಗೆಯ ಉಳ್ಳಸಿಕೆ ೦ಡಿದೆುೋನೆ. ಕೆಲವು ಶಬುಗಳು ಆಭಾಸವೆನಿಸಿದರ  
ಕಿಮೋಣ ಬಳಕೆಯಲಿಿ  ಬರಬೆೋಕೆ೦ಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿ೦ದ ಬಳಸಿದೆುೋನೆ.  
ಇದು ನನು ಮ ರನೆಯ ಪಿಯತುವಾದದುರಿ೦ದ ಸವಲು ಅನುಕ ಲವಾಯಿತು. ಈ ಪುಸಿಕ ಹೆ ರಬರುವ೦ತಾಗಲು ನನು 
ಅಪಾರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಮಕುಳು, ಪತ್ತು ಶಿಿೋಮತ್ತ ಗಿೋತಾ ಅವರ ಪ್ಿೋತಾಸಹ, ಸಹಾಯ ಮತುಿ ಬೆ೦ಬಲ ಕಾರಣ. ನನು 
ಕ್ರಿೋಡಾ ಪಿತ್ತಭೆಯನುು ಚ್ಚಕು೦ದಿನಲ್ಟ್ೆಿೋ ಗುರುತ್ತಸಿ ಈ ಮಟುಕೆುೋರಲು ನನು ಹಿರಿಯ ಅಣಣ ಶಿಿೋ ರಾಮಚ್೦ದಿ, ಸವಗಿೋಿಯ 
ತಾಯಿ ಇ೦ದಿರಾಬಾಯಿ ಹಾಗ  ಸವಗಿೋಿಯ ತ೦ದೆ ಎನ್. ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಪ್ಿೋತಾಸಹ ಮರೆಯಲ್ಟ್ಾರದ೦ತಹದುು. 
೨೦೧೭ರ  ಕೆ ಡ್ ನ೦ತರ ಈಗ ೨೦೧೭ ಕೆ ಡ್ ನ ೩ನೆೋ ಆವೃತ್ತಿ ೨೦೨೨ನುು ತಮಮಲಿರ ಕೆೈಯಲಿಿಡುತ್ತಿದೆುೋನೆ. 
ಈ ಪುಸಕಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು, ಆಟಗಾರರು ಹಾಗ  ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ಳಗೆ ಉಪಯುಕಿ ಕೆೈಪಿಡಿರ್ಾಗುವುದೆ೦ಬ 
ನ೦ಬಿಕೆ, ವಿಶಾವಸ ನನುದು. ಪುಸಿಕದ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ನೆೋರ ಅಭಿಪಾಿಯ, ಸಲಹೆ ನನು ಮು೦ದಿನ ಯತುಗಳ್ಳಗೆ ಸಹಾಯಕ 
ಮತುಿ ಪ್ಿೋತಾಸಹ. 

 

ವಿನಾಯಕ ನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ     
ಬೆ೦ಗಳೂರು 
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ಮುನುುಡಿ 

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವು ಹಿ೦ದಿನ ಸುಮಾರು ೨೭೫ ವಷಿಗಳ್ಳ೦ದ ನಿಯಮಗಳ ಸ೦ಹಿತೆಗಳ ಸರರ್ಣ ಮ ಲಕ 
ನಿಯ೦ತ್ತಿಸಲುಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ೦ಹಿತೆಗಳು ಆರ್ಾ ಕಾಲಕೆು ಆಡಳ್ಳತ ಪಾಿಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಡುವ ಸೆೋಪಿಡೆ ಮತುಿ 
ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಳ ಶಿಫಾರಿಸುಗಳ್ಳಗೆ ಒಳಪಟಿುವೆ. ೧೭೮೭ರಲಿಿ ರಚ್ನೆರ್ಾದಾಗಿನಿ೦ದ ಮೋರಿಲಿಬೆ ೋನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಬ್ 
(ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ.) ಸ೦ಸೆೆಯನುು, ಈ ಆಟದ ಸ೦ಹಿತೆಗಳ ಗೆ ತುಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗ  ತದನ೦ತರದ ಎಲ್ಟ್ಾಿ 
ತ್ತದುುಪಡಿಗಳ್ಳಗಾಗಿ, ಏಕಮೋವ ಪಾಿಧಿಕಾರವನಾುಗಿ ಗುರುತ್ತಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿಬ್ ವಿಶವ ವಾಾಪಿ ಕೃತ್ತ ಹಕುನುು ಪಡೆದಿದೆ. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಮ ಲ ನಿಯಮಗಳು ಹಲವಾರು ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳನುು ಗಮನಾಹಿವಾಗಿ ದಾಟಿ ಬ೦ದಿವೆ. ಈ ಆಟವು 
ತಲತಲ್ಟ್ಾ0ತರದಿ0ದ, ಕೆಲವು ದಶಕ ಗಳ  ೆ ಎಕೆ ಶತಮಾನಗಳನುು ದಾಟಿ ಬ0ದಿದುರ , ತನು ಸವರ ಪವನುು 
ಉಳ್ಳಸಿಕೆ 0ಡು ಬ0ದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳು ಅತ್ತೋ ಹಳೆಯದಾದ ೧೮ರ ಶತಮಾನದ ನಿಯಮಗಳ್ಳಗೆ ಹೆ ಲಿಸಿದರೆ 
ಉದು ಮತುಿ ಕ್ರಿಸುಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಣಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವು ತನು ಮ ಲ ಸವರ ಪವನುು ಮತುಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾಷೆಯನ ು 
ಉಳ್ಳಸಿಕೆ 0ಡಿವೆೋ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ, ಒ0ದು ಅಥಿದಲಿಿ, ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜನಪಿಿಯತೆ ಒ0ದೆೋ ಅಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ 
ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಸ೦ಪಿದಾಯಬದಧವಾಗಿ ಸನ್ ೨೦೦೦ ದಿ೦ದ ಅಳವಡಿಸಲ್ಟ್ಾದ ಪಿೋಠಿಕೆಯಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ ಆಟದ  
ಸ ೂತ್ತಿ ಹಾಗೆಯೋ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಆಡಲು ಸಿದಧವಾಗಿರುವುದು. 

ಆಟವು ಬೆಳೆದ0ತೆ ಮತುಿ ವಿಕಸನಗೆ 0ಡ0ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ತ0ಕು0ತೆ ನಿಯಮಗಳಲ ಿ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ ರ್ಾಗಬೆೋಕು. 
೨೦೧೭ರ ಕೆ ಡನಲಿಿ ಇದು ಮ ರನೆೋ ಆವೃತ್ತಿ.  ಇದರಲಿಿ ಮಾಡಿರುವ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಳು ಇ೦ಟರ್ ನಾಾಶನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 
ಕೌನಿಸಲ್ (ಐ.ಸಿ.ಸಿ.), ಆಟದ ರ್ಾಗತ್ತಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಿಧಿಕಾರ ಗಳನುು ಒಳಗೆ ೦ಡ೦ತೆ ರ್ಾಗತ್ತೋಕವಾಗಿ ಎಲಿ ಪಾತಳ್ಳಯ 
ಆಟಗಾರರು, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಮತುಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂೆ೦ದಿಗೆ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ಚಸಿ ಹೆ ರಬ೦ದ ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನುು 
ಬಿ೦ಬಿಸುತಿವೆ. ಆಟವು ಎಷುು ಬೆೋಗ ಬೆಳೆಯಿತೆ೦ದರೆ ೧೫ ವಷಿಗಳಲಿಿ ೨೦೦೦ ಕೆ ೋಡ್ ನ ಆರು ಅವತರರ್ಣಕೆಗಳನುು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾಯಿತು. ಈ ಎಲಿ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಳನುು ಕೆ ಿೋಡಿೋಕರಿಸಿ, ನಿಯಮಗಳನುು ಹೆಚ್ುಚ ತಾಕ್ರಿಕವಾದ 
ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ನಮ ದಿಸಲು ಹೆ ಸ ಕೆ ೋಡ್ ನ ಅವಶಾಕತೆ ಕ೦ಡುಬ೦ದಿತು. ಸಾಧಾವಾದಷುು ಚೆ೦ಡು ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿನ 
ನಡುವಿನ ಸಮತೆ ೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದು, ನಿಯಮಗಳನುು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಿವುದಕೆು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು, ಆಟಗಾರರ ಕ್ಷೆೋಮವನುು ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಗೆ, ಆಟಗಾರರ ಕೆಳಮಟುದ 
ವತಿನೆಗಳನುು ನಿಯ೦ತ್ತಿಸಲು ಹೆಚ್ುಚ ಅಧಿಕಾರವನುು ಕೆ ಡುವುದು. ಈ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಳ ಹಿ೦ದಿನ ಮಾಗಿದಶಿಿ 
ಉದೆುೋಶಗಳು ಈ ಆವಿತ್ತಿಯಲಿ ಿಮ ಡಿ ಬ0ದಿವೆ ಮತುಿ ಕ್ರಿಕೆೋಟ ಆಟವು ಈ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ ಗಳ್ಳಗೆ ತಕು0ತೆ ಆಡ ಬೆೋಕೆೋ 
ಹೆ ರತು ಹಳತಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನುು ಅಧಾರಿಸಿ ಅಲಿ.   ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನುು ಲಿ೦ಗ ಭೆೋದವಿಲಿದ೦ತೆ 
೨೦೧೭ ರಲಿಿ ನಿಯಮಗಳನುು ಬರೆಯಲ್ಟ್ಾಯಿತು ಇದು ಹೆಣುಣಮಕುಳಲಿಿ ಆಟದ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ಚಚನ ಆಸಕ್ರಿ ಮ ಡಿಸಲು ಮತುಿ 
ಹೆಚ್ುಚತ್ತಿರುವ ಜನಪಿಿಯತೆಯ ದೆ ಾೋತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಆವಿತ್ತಿಯಲಿಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿ0ದ ಬ0ದಿರುವ “ಬಾಾಟಸಮನ್/ 
ದಾ೦ಡಿಗ” ಎ0ಬ ಪದವನುು ” ಬಾಾಟರ” ಎ0ಬ ಪದದಿ0ದ ಲಿ೦ಗ ಭೆೋದವಿಲಿದ೦ತೆ ಬದಲಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ.   

ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ.ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಸುತಿಲ  ಎಲಿ ಪ೦ದಾಗಳನುು ಆಡಬೆೋಕು. ಪಿತೆಾೋಕ ಆಡಳ್ಳತ ಪಾಿಧಿಕಾರಗಳು ಮತುಿ 
ಸರರ್ಣ ಪ೦ದಾಗಳು ಅವಶಾವಿದುಲಿಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಟಿ-೨೦ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತುಿ ಟೆಸ್ಟು ಪ೦ದಾಗಳ್ಳಗೆ 
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ಬೆೋಕಾಗುವ ವಿವಿಧ ಅವಶಾಕತೆಗಳ್ಳಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಇವುಗಳ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕ ನಿಯಮಗಳನುು ನಿಯಮಗಳ 
ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಾಗಿ ರಚ್ಚಸಬಹುದು. ಬಹುತೆೋಕ ಎಲ ಿಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ, ಇ೦ತಹ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ,   ಆಟದ 
ಮ ಲವನುು, ಅ೦ದರೆ ಗಳ್ಳಸುವ ರನ್ ಗಳು, ಹುದುರಿ ಪಡೆಯುವುದು/ ಪಥನವಾಗುವುದು, ಬದಲಿಸಬಾರದು. 

ಈ ಪುಸಿಕದಲಿಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಪುಸಿಕ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಾದ ಸಮಯದಲಿಿ ಸರಿರ್ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ 
(www.lords.org)  ಮತುಿ  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವತರರ್ಣಕೆಗಳನುು ಅಗತಾವಿದುರೆ ಕೆಲವು ಸಣಣ 
ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಯೊ೦ದಿಗೆ ತ್ತದುುಪಡಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿರಬಹುದು. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ ಚ್ರಿತೆಿಯಲಿಿ ಗಮನಾಹಿ ದಿನಾ೦ಕಗಳು ಹಿೋಗಿವೆಃ 

೧೭೦೦  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನುು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಟ್ಾಗಿತುಿ. 

೧೭೪೪  ಗೆ ತ್ತಿರುವ ಅತ್ತೋ ಮೊದಲಿನ ನಿಯಮಗಳ ಸ೦ಹಿತೆಯನುು (ಕೆ ೋಡ್) ಲ೦ಡನ್ ನಲಿಿರುವ ಆಟಿಿಲರಿ 
ಮೈದಾನ ಉಪಯೊೋಗಿಸುತ್ತದಿು ಕೆಲವು “ಶಿಿೋಮ೦ತ ಮತುಿ ಸಭಾ ವಾಕ್ರಿಗಳು” ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಿದರು. 

೧೭೫೫ ಪಾಲ ಮಾಲನಲಿಿಯ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಬುಬಗಳು, ಮುಖ್ಾವಾಗಿ ದಿ ಸಾುರ್ ಮತುಿ ಗಾಟಿರ 
ನಿಯಮಗಳನುು ಪರಿಷುರಿಸಿದವು.  

೧೭೭೪ ಕೆ೦ಟ್, ಹಾಾ೦ಪಶೆೈರ್, ಸರೆಿ, ಸಸೆಕ್ಸಸ, ಮಿಡಲ್ ಸೆಕ್ಸಸ, ಮತುಿ ಲ೦ಡನಿುನ ಕೆಲ ಶಿಿೋಮ೦ತ ಮತುಿ ಸಭಾ 
ವಾಕ್ರಿಗಳ ಒ೦ದು ಸಮಿತ್ತ ದಿ ಸಾುರ್ ಮತುಿ ಗಾಟಿರ ುಲಿಿ ನಿಯಮಗಳನುು ಮತಿಷುು ಪರಿಷುರಿಸಿತು. 

೧೭೮೬ ಕೆ೦ಟ್, ಹಾಾ೦ಪಶೆೈರ್, ಸರೆಿ, ಸಸೆಕ್ಸಸ, ಮಿಡಲ್ ಸೆಕ್ಸಸ, ಮತುಿ ಲ೦ಡನಿುನ ಕೆಲ ಶಿಿೋಮ೦ತ ಮತುಿ ಸಭಾ 
ವಾಕ್ರಿಗಳ ಒ೦ದು ಸಮಿತ್ತ ನಿಯಮಗಳನುು ಮತಿಷುು ಪರಿಷುರಿಸಿತು. 

೧೭೮೮ ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ಯ ಮೊಟು ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸ೦ಹಿತೆಯನುು ಮೋ ೩೦ರ೦ದು 
 ಅ೦ಗಿೋಕರಿಸಲ್ಟ್ಾಯಿತು. 

೧೮೩೫ ಹೆ ಸ ನಿಯಮಗಳ ಸ೦ಹಿತೆಯನುು ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ಯ ಸಮಿತ್ತಯು ಮೋ ೧೯ರ೦ದು ಅ೦ಗಿೋಕರಿಸಿತು. 

೧೮೮೪ ವಿಶಾವದಾ೦ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಿುಬಗಳೂೆಡನೆ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ಚಸಿ, ಮುಖ್ಾ ತ್ತದುುಪಡಿಗಳನುು ಮಾಡಿದ ಹೆ ಸ 
ಆವೃತ್ತಿ ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ಯ ವಿಶೆೋಷ ಸಾವಿತ್ತಿಕ ಸಭೆಯಲಿಿ ಏಪಿಿಲ್ ೨೧ರ೦ದು ಅನುಮೊೋದಿಸಲ್ಟ್ಾಯಿತು.  

೧೯೪೭ ಮೋ ೭ರ೦ದು ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ಯ ವಿಶೆೋಷ ಸಾವಿತ್ತಿಕ ಸಭೆಯಲಿಿ ನಿಯಮಗಳ ಹೆ ಸ 
 ಸ೦ಹಿತೆಯನುು ಅನುಮೊೋದಿಸಲ್ಟ್ಾಯಿತು. ಮುಖ್ಾ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗಳ ಗುರಿ ಸುಷ್ಟ್ುೋಕರಣ ಮತುಿ 
 ನಿಯಮಗಳ ಉತಿಮ ರ್ೆ ೋಡಣೆ ಮತುಿ ಸುಷ್ಟ್ುೋಕರಣದ ಕಡೆ ಇತುಿ. 

೧೯೭೯ ೧೯೪೭ರ ಐದು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನ೦ತರ, ಕೆಲವು ನ ಾನತೆಗಳನುು ಸರಿಪಡಿಸುವ, ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ 
ತ್ತದುುಪಡಿಗಳನುು ಮತುಿ ಸ ಚ್ನೆಗಳನುು ಕೆ ಿೋಡಿೋಕರಿಸುವ ಮತುಿ ಹೆಚ್ಚಚನ ಸುಷುತೆ ಹಾಗ  

http://www.lords.org/
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ಸರಳತೆಯ ಗುರಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಮತಿಷುು ತ್ತದುುಪಡಿಗಳನುು ಮಾಡಲು ೧೯೭೪ರಲಿಿ ಪಾಿರ೦ಭವಾಯಿತು. 
ಹೆ ಸ ನಿಯಮಗಳ ಸ೦ಹಿತೆಯನುು ನವೆ೦ಬರ್ ೨೧ರ೦ದು ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ಯ ವಿಶೆೋಷ ಸಾವಿತ್ತಿಕ 
ಸಭೆಯಲಿಿ ೧೯೮೦ರಲಿಿ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿ  ಬರುವ೦ತೆ ಅ೦ಗಿೋಕರಿಸಲ್ಟ್ಾಯಿತು. 

೧೯೯೨ ಈ ಮಧಾ೦ತರದ ೧೨ ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅನುಮೊೋದಿಸಲುಟು ಎಲ್ಟ್ಾಿ ತ್ತದುುಪಡಿಗಳನುು 
ಅಳವಡಿಸಿ ೧೯೮೦ರ ಎರಡನೆೋ ಆವೃತ್ತಿಯನುು ಹೆ ರತರಲ್ಟ್ಾಯಿತು. 

೨೦೦೦  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸ ೂತ್ತಿಯ ವಿವರಣೆಯ ಪಿೋಠಿಕೆ ಇರುವ ಹೆ ಸ ನಿಯಮಗಳ ಸ೦ಹಿತೆಯನುು ಮೋ ೩, 
೨೦೦೦ರ೦ದು ಅನುಮೊೋದಿಸಲ್ಟ್ಾಯಿತು. 

೨೦೦೭ ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ನಿಯಮಗಳ ಉಪ ಸಮಿತ್ತಯನುು, ನಿಯಮಗಳ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಪ೦ಗಡದ ಬದಲ್ಟ್ಾಗಿ 
ರಚ್ಚಸಲ್ಟ್ಾಯಿತು.  

೨೦೧೦ ೨೦೦೦ದ ಸ೦ಹಿತೆಯ ನಾಲುನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯನುು ಪಿಕಟಿಸಲ್ಟ್ಾಯಿತು.  ಮೋ ೫ರ೦ದು  ನಡೆದ  
ವಿಶೆೋಷ ಸಾವಿತ್ತಿಕ ಸಭೆಯಲಿಿ ಸದಸಾರ ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು ಪಡೆಯದೆ ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ನಿಯಮಗಳ 
ಉಪ ಸಮಿತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವ ಹಕ್ರುಗೆ ಸದಸಾರು ಒಪಿುಕೆ ೦ಡರು.  

೨೦೧೭ ೨೦೦೦ದ ಸ೦ಹಿತೆಯ ಆರನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ನ೦ತರ, ೨೦೧೭ರ ಹೆ ಸ ಸ೦ಹಿತೆ ಅಕೆ ುೋಬರ್ ೧, 
೨೦೧೭ರಿ೦ದ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿ ಬ೦ದಿತು. ಇದರ ಎರಡನೆ ಆವೃತ್ತಿ ಎಪಿಿಲ್ 2019 ರಲಿಿ ಪಿಕಟಿಸಲ್ಟ್ಾಯಿತು. 

 

ನಿಯಮಗಳನುು ಆಧರಿಸಿದ ಬಹಳಷುು ಪಿಶೆುಗಳನುು ಪಿತ್ತ ವಷಿ ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ.ಗೆ ಕಳ್ಳಸುತಾಿರೆ. ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ನಿಯಮಗಳ 
ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ರ್ಾವಾಗಲ  ಉತಿರಿಸಲು ಮತುಿ ಸುಷ್ಟ್ುೋಕರಿಸಲು ತರ್ಾರಿದೆ. ಆದರೆ, ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. ಪಿಶೆುಗಳು ಕ್ಷುಲಿಕ 
ಅಥವಾ ಜ ರ್ಾಟಕೆು ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದುು ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ ಉತಿರಿಸದೆ ಇರುವ ಹಕುನುು ಪಡೆದಿದೆ. 

 

ಲ್ಟ್ಾಡ್ಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ           ಜಿ. ಡಬುಿು. ಲ್ಟ್ಾವೆ೦ಡರ 
ಲ೦ಡನ್ ಎನ್ ಡಬುಿ ೮೮ ಕುಾಎನ್                          ಮುಖ್ಾ ಕಾಯಿವಾಹಕ ಮತುಿ ಕಾಯಿದಶಿಿ, ಎ೦.ಸಿ.ಸಿ. 
೧ನೆೋ ಅಕೆ ುೋಬರ್ ೨೦೨೨ 
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ಸೂಚ್ಾಾ೦ಕ 

 ಮುನುುಡಿ   :     ಪುಟ – ೪.           ಪಿೋಠಿಕೆ  -  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸ ೂತ್ತಿ     ಪುಟ - ೮  

ನಿಯಮ ವಿಷಯ ಪುಟ ನಿಯಮ ನಿಯಮ ಪುಟ 
೧ ಆಟಗಾರರು ೯ ೨೬ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿ ಅಭಾಾಸ ೬೩ 
೨ ಅ೦ಪೆೈರ್ ೧0 ೨೭ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕ ೬೫ 
೩ ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳು ೧೫ ೨೮ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ೬೭ 
೪ ಚೆ೦ಡು ೧೬ ೨೯ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುವುದು ೭೦ 
೫ ದಾ೦ಡು ೧೭ ೩0 ಬಾಾಟರ (ದಾ೦ಡಿಗ/ಳು) ತನು ರ್ಾಗದಿ೦ದ 

ಹೆ ರಗಿರುವುದು 
೭೧ 

೬ ಆಟದ ಪಟಿು ೧೯ ೩೧ ಮನವಿಗಳು (ಅಪಿೋಲ್ಸ) ೭೨ 
೭ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು ೨0 ೩೨ ಬೌಲ್ಡ ೭೩ 
೮ ಘ ಟಗಳು ೨೧ ೩೩ ಕಾಟ್ (ಬುತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು) ೭೪ 
೯ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುು ಸಿದಧಪಡಿಸುವುದು 

ಮತುಿ  ಉಸುಿವಾರಿ 
೨೨ ೩೪ ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡು ಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವುದು (ಹಿಟ್ ದಿ 

ಬಾಲ್ ಟೆವೈಸ್ಟ) 
೭೫ 

೧೦ ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಹೆ ದಿಸುವುದು ೨೪ ೩೫ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ೭೬ 
೧೧ ವಿರಾಮಗಳು ೨೫ ೩೬ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬುಿು ( ಘ ಟಗಳ ಮು೦ದೆ ಕಾಲು)  ೭೭ 
೧೨ ಆಟದ ಪಾಿರ೦ಭ ಮತು ಿಮುಕಾಿಯ ೨೯ ೩೭ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ (ಅಬ್ ಸರಕ್ರು೦ಗ್ ದಿ ಫೋಲ್ಡ) ೭೮ 
೧೩ ಸರದಿ (ಇನಿು೦ಗ್ಸ) ೩೨ ೩೮ ರನ್ ಔಟ್ ೭೯ 
೧೪ ಮರಳ್ಳ ಸರದಿಯ ಮು೦ದುವರಿಕೆ ೩೩ ೩೯ ಸು೦ಪ್ಡ ೮೧ 
೧೫ ಸರದಿಯ ಸಮಾಪಿಿಯ ಘ ೋಷಣೆ ಮತು ಿ

ತಾಜಿಸುವುದು 
೩೪ ೪0 ಟೆೈಮ್ಡಡ ಔಟ್ ೮೨ 

೧೬ ಫಲಿತಾ೦ಶ ೩೪ ೪೧ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಆಟ ೮೩ 
೧೭ ಓವರ್ ೩೭ ೪೨ ಆಟಗಾರರ ನಡವಳ್ಳಕೆ ೯೭ 
೧೮ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ ೩೯   
೧೯ ಬೌ೦ಡರಿಗಳು ೪೩ ಅನುಬ೦ಧ  ಎ - ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ಪದಗಳ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಮತುಿ ವಿವರಣೆ ೧0೪ 
೨೦ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ೪೬ ಅನುಬ೦ಧ  ಬಿ – ದಾ೦ಡು ನಿಯಮ ೫ ೧೧೧ 
೨೧ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ೫೦ ಅನುಬ೦ಧ  ಸಿ – ನಿಯಮ ೬ (ಆಟದ ಪಟಿು) ಮತುಿ ನಿಯಮ ೭(ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು) ೧೧೪ 
೨೨ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ೫೪ ಅನುಬ೦ಧ  ಡಿ – ನಿಯಮ ೮ (ಘ ಟಗಳು) ೧೧೫ 
೨೩ ಬೆೈ ಮತುಿ ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈ ೫೫ ಅನುಬ೦ಧ  ಇ – ಘ ಟರಕ್ಷಕನ ಕೆೈಗವಚ್ ೧೧೬ 
೨೪ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ/ಳ  ಅನುಪಸಿೆತ್ತ ; ಬದಲಿ 

ಆಟಗಾರ 
೫೭   

೨೫ (ಬಾಾಟರ) ದಾ೦ಡಿಗರ/ಳ ಸರದಿ : 
ಓಟಗಾರರು 

೫೯   
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ಪೀಠಿಕೆ :  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸೂೂರ್ತಿ 
 
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವು ತನುದೆೋ ಆದ ವೆೈಶಿಷುುವನುು ಹೆ ೦ದಿದುು, ಆಟವನುು ನಿಯಮಗಳ ಬದಧತೆಯ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಆಟದ ಸ ೂತ್ತಿಗೆ 
ಒಳಪಟುು ಆಡಬೆೋಕೆ೦ಬ ವಾಸವಿಾ೦ಶವನುು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿದೆ.  
ನಿಯಮ ಬದಧ ಆಟದ ಖ್ಚ್ಚತತೆಯ ಜವಾಬಾುರಿಯು ನಾಯಕರದಾುಗಿದೆ. ಆದರ  ಇದು ಎಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಪ೦ದಾದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಹಾಗ  ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಕ್ರರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲಿಿ  ಅಧಾಾಪಕರಿಗೆ, ತರಬೆೋತುದಾರರಿಗೆ ಹಾಗ  
ಪ್ೋಷಕರಿಗೆ ವಿಸೃತಗೆ ಳುಿತದಿೆ.   
ಗೌರವಿಸುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸ ೂತ್ತಿಯ ಕೆೋ೦ದಿಬಿ೦ದುವಾಗಿದೆ. 
ನಿಮಮ ನಾಯಕ, ತ೦ಡದ ಸದಸಾರು, ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡದವರು ಹಾಗ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳನುು ಗೌರವಿಸಿ. 
ಶಿಮ ವಹಿಸಿ ಆಟವಾಡಿ ಮತುಿ ನಾಾಯಯುತವಾಗಿ ಆಡಿ. 
ಅ೦ಪೆೈರುಗಳ ನಿಣಿಯವನುು ಒಪಿು ಕೆ ಳ್ಳಿ. 
ನಿಮಮ ನಡತೆಯಿ೦ದ ಸಕಾರಾತಮಕ ವಾತಾವರಣವನುು ಸೃಷ್ಟ್ುಸಿ, ಇತರರ  ಅ೦ತಹ ನಡತೆಯನುು ಹೆ ೦ದಲು 
ಉತೆಿೋಜಿಸಿ.  
ಸ೦ದಭಿಗಳು ನಿಮಮ ವಿರುದಧವಿದಾುಗಲ  ಸಹ ಶಿಸಿನಿ ನಡತೆ ಪಿದಶಿಿಸಿ. 
ಎದುರಾಳ್ಳಯು ಯಶಸಿವರ್ಾದಾಗ ಅವರನುು ಅಭಿನ೦ದಿಸಿ  ಮತುಿ ನಿಮಮ ತ೦ಡದುಕೆು ಸ೦ತೆ ೋಷಪಡಿ. 
ಫಲಿತಾ೦ಶವು ಏನೆೋ ಇರಲಿ, ಪ೦ದಾದ ನ೦ತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗ  ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡದವರಿಗೆ ಧನಾವಾದಗಳನುು 
ಅಪಿಿಸಿ. 
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವು ರೆ ಮಾ೦ಚ್ಕಾರಿ ಆಟವಾಗಿದುು, ಅದು ನಾಯಕತವ, ಸೆುೋಹ ಮತುಿ ಒ೦ದು ತ೦ಡವಾಗಿ ಇರುವುದಕೆು 
ಪ್ಿೋತಾಸಹ ನಿೋಡುತಿದೆ ಹಾಗ  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸ ುತ್ತಿಯ ಮಿತ್ತಯೊಳಗೆ ಆಡಿದಾಗ, ವಿವಿಧ ರಾಷರಗಳ ಜನತೆ, 
ಸ೦ಪಿದಾಯ, ಧಮಿ, ಸಂಸೃತ್ತ ಗಳನುು ಒ೦ದುಗ ಡಿಸುತಿದೆ. 
 
 
 
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲಿಿ ಆಟಗಾರರು, ಅ೦ಪೆೈರುಗಳು ಹಾಗ  ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳು  ರ್ಾವುದೆೋ ಲಿ೦ಗದವರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ 
ಆಟದ ನಿಯಮವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಎಲ್ಟ್ೆಿಡೆ ಅವನು/ಅವಳು ಎ೦ಬ ಬಳಕೆಯು 
ಸಾಧಾವಾದಷುು ಸುಷುತೆಗಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ.  ನಿದಿಿಷುವಾಗಿ  ತ್ತಳ್ಳಯಪಡಿಸದ ಹೆ ರತು, ನಿಯಮಗಳ ಎಲ ಿ
ಅವಕಾಶಗಳು, ಲಿ೦ಗ ಭೆೋದವಿಲಿದೆ ಎಲಿ ವಾಕ್ರಿಗಳ್ಳಗೆ ಅನವಯವಾಗುತಿವೆ ಎ೦ದು ಪಠಿಸತಕುದುು, 
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ನಿಯಮ ೧  ಆಟಗಾರರು 

೧.೧  ಆಟಗಾರರ ಸ೦ಖ್ೆಾ  
ಒ೦ದು  ಪ೦ದಾವು ಹನೆ ು೦ದು ಆಟಗಾರರಿರುವ ಎರಡು ತ೦ಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬೆೋಕು. ಈ ಹನೆ ು೦ದು 
ಆಟಗಾರರಲಿಿ ಒಬಬರು ನಾಯಕನಾಗಿರಬೆೋಕು. 
ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಒಪು೦ದ ಮಾಡಿಕೆ ೦ಡಿದುಲಿಿ ಪ೦ದಾವನುು ಹನೆ ು೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ 
ಆಟಗಾರರಿರುವ ತ೦ಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ಹನೆ ು೦ದಕ್ರು೦ತ 
ಹೆಚ್ುಚ ಆಟಗಾರರು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 
ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ, ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ, ಒ೦ದು ತ೦ಡವು ಮ ಲತಃ  
ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡಿದು ಆಟಗಾರರ ಸ೦ಖ್ೆಾಗಿ೦ತ ಕಡಿಮಗೆ ೦ಡರೆ, ಪ೦ದಾವು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅಥವಾ 
ಪ೦ದಾದ  ಪಾಿರ೦ಭಕೆು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೆ ೦ಡ೦ಥ ಒಪು೦ದಗಳ ಮೋರೆಗೆ, ಎಲಿಿಯವರೆಗೆ ಸಾಧಾವೊೋ 
ಅಲಿಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸಬೆೋಕು.     

೧.೨  ನೆೀಮಕ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರ ಸ೦ಖ್ೆಾ  
1.2.1 ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು, ಆರ್ಾ ತ೦ಡದ ನಾಯಕರು ಅವನ / ಅವಳ ತ೦ಡದ ಆಟಗಾರರ  

ನೆೋಮಕದ ಪಟಿುಯನುು ಬರವರ್ಣಗೆಯಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೋ ಒಬಬ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು.  
1.2.2 ನೆೋಮಕಾತ್ತಯ  ನ೦ತರ ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನ /ನಾಯಕಳ ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೆೋ, ರ್ಾವುದೆೋ 

ಆಟಗಾರನನುು/ ಆಟಗಾರಳನುು ಬದಲಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. 
1.2.3  ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ ರ್ಾವದೆೋ ನಾಮಾ0ಕ್ರತ ಆಟಗಾರನನುು/ಆಟಗಾರಳನುು ಬದಲಿಸಿದರೆೋ, 

ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನುು/ಆಟಗಾರಳನುು ಈ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲಿಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೆೋಕು. 
    1.2.3.1  ನಾಮಾ0ಕ್ರತ ಆಟಗಾರ / ಆಟಗಾರಳು ಒ0ದು ಸರದಿಯಲಿಿ ಬದಲಿ ಗೆ ಳುಿವ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ 

ತನು   ಬಾಾಟಿ0ಗ ಸರದಿಯನುು ಮುಗಿಸಿದುರೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ /ಆಟಗಾರಳು ಆ ಸರದಿಯಲಿ ಿ
ಮತೆಿ ಬಾಾಟ್ ಮಾಡುವ0ತ್ತಲಿ. 

1.2.3.2 ಮೊದಲಿನ ನಾಮಾ0ಕ್ರತ  ಆಟಗಾರನ/ ಆಟಗಾರಳ ಹೆಸರಿನಲಿ ಿರ್ಾವದೆೋ ದ0ಡದ ಸಮಯ 
ಬಾಕ್ರ ಇದುರೆ,  ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೆ ಟಿುದುರೆ ಅಥವಾ ಆಟದಿ0ದ ಅಮಾನತುಿ ಗಳ್ಳಸಿದುರೆ, ಅವುಗಳು 
ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ/ ಆಟಗಾರಳ್ಳಗೆ ಅನವಯಿಸುತಿವೆ.    

೧.೩  ನಾಯಕ 
   ೧.೩.೧   ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ,  ನಾಯಕನು /ನಾಯಕಳು ಲಭಾವಿಲದಿಿದುರೆ, ಅವನ/ಅವಳ 

ಪರವಾಗಿ ಉಪನಾಯಕ  ತ೦ಡವನುು ಪಿತ್ತನಿಧಿಸಬೆೋಕು.  
೧.೩.೨  ಆಟಗಾರರನುು ನೆೋಮಕ ಮಾಡಲು ನಾಯಕನು/ನಾಯಕಳು ಇಲಿದಿದುರೆ, ತ೦ಡಕೆು ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ 

ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಯು ಅವನನುು/ಅವಳನುು ಪಿತ್ತನಿಧಿಸಬಹುದು.  ೧.೨ ನೆ ೋಡಿ. 
೧.೩.೩   ತ೦ಡದ ಆಟಗಾರರ ನೆೋಮಕದ ಪಟಿುಯನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ನ೦ತರ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ ಿ

ಸ ಚ್ಚಸಿರುವ ನಾಯಕರ ಕತಿವಾ ಹಾಗ  ಜವಾಬಾುರಿಗಳನುು, ಆ ಪಟಿುಯಲಿಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವ 
ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರ, ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವಿಕೆಯನ ು ಒಳಗೆ ೦ಡ೦ತೆ, ನಿವಿಹಿಸಬೆೋಕು.  
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೧.೪  ನಾಯಕರ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ 
ಪ೦ದಾದ ಎಲಿ ಸಮಯದಲಿಿ, ಆಟವು ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ್ಳಗೆ ಹಾಗ  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸ ೂತ್ತಿ ಹಾಗ  
ಸ೦ಪಿದಾಯಗಳ್ಳಗಣುವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕೆು ಎರಡ  ತ೦ಡದ ನಾಯಕರು ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುತಾಿರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ 
ಆಟದ ಸ ೂತ್ತಿ ಮತುಿ ನಿಯಮ ೪೧.೧ (ನಿಯಮ ಬದಧ ಮತುಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಆಟ - ನಾಯಕರ ಜವಾಬಾುರಿ)- 
ಗಮನಿಸಿ. 

 
ನಿಯಮ ೨ - ಅ೦ಪೆೈರ್ 

೨.೧      ನಿಯುಕ್ರಿ ಮತುಿ ಹಾಜರಾರ್ತ 
ಪ೦ದಾಕೆು ಮೊದಲು ಒ೦ದೆ ೦ದು ತುದಿಗೆ ಒಬಬರ೦ತೆ ಆಟವನುು ನಿಷುಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ (ತಟಸತೆನದಿ೦ದ) 
ನಿಯ೦ತ್ತಿಸಲು ಇಬಬರು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳನುು ನೆೋಮಕಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಪಿತ್ತ ದಿನದ ಪ೦ದಾ 
ಪಾಿರ೦ಭಗೆ ಳುಿವುದಕೆು  ಕನಿಷಠ ೪೫ ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಹಾಜರಿದುು, ಆಟದ  ಮೈದಾನದ ಮುಖ್ಾಸೆರ ಬಳ್ಳ 
ವರದಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೨.೨      ಅ೦ಪೆೈರ್ ಬದಲಾವಣೆ 
ಪ೦ದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ನನುು/ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಳನುು ಅಸವಸೆ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೆ ಳಿದ 
ಹೆ ರತು ಇಲಿವೆೋ ಅನಿವಾಯಿ ಕಾರಣವಿಲಿದೆ ಬದಲಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. ಒ೦ದುವೆೋಳ  ೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ನನುು/ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಳನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವ ಅಗತಾ ಬ೦ದರೆ, ಇಬಬರ  ನಾಯಕರು ಒಪಿುದರೆ ಮಾತಿ ಆಟದ ಪೂಣಿ 
ಜವಾಬಾುರಿಯನುು ವಹಿಸಬೆೋಕು, ಇಲಿದಿದುರೆ ಬದಲಿ ಅ೦ಪೆೈರ್  ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯಲಿ ಿ
ಮಾತಿ  ಆಟದ ನಿವಿಹಣೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. 

೨.೩    ನಾಯಕರೊಡನೆ ಸಮಾಲೊೀಚನೆ  
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು, 
೨.೩.೧    ನಾಯಕರನುು ಭೆೋಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಳಕ೦ಡ ಅ೦ಶಗಳ ಬಗೆೆ ಒಪು೦ದ ಮಾಡಿಕೆ ಳಿಬೆೋಕು; 

೨.೩.೧.೧  ಪ೦ದಾದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ಚೆ೦ಡುಗಳು. ನಿಯಮ ೪ (ಚೆ೦ಡು) ಗಮನಿಸಿ. 
೨.೩.೧.೨ ಆಟದ ಸಮಯ (ಅವಧಿ), ಒಪಿುಕೆ ೦ಡ೦ತಹ ವಿರಾಮಗಳ ಅವಧಿ ಮತುಿ ವೆೋಳ .ೆ 

ಒ೦ದು ದಿನದ ಪ೦ದಾಗಳಲಿಿ, ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮದ ಸಮಯವನುು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ 
ಬದಲ್ಟ್ಾಗಿ ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲಿಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಹುದು. ನಿಯಮ ೧೧ 
(ವಿರಾಮಗಳು) ಗಮನಿಸಿ. 

೨.೩.೧.೩  ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರ್ಾವ ಗಡಿರ್ಾರ ಇಲಿವೆೋ ಕೆೈಗಡಿರ್ಾರ ಮತುಿ 
ಬೆ೦ಬಲಿತ ಗಡಿರ್ಾರವನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಬೆೋಕು. 

೨.೩.೧.೪  ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಬೌ೦ಡರಿ (ಪರಿಮಿತ್ತ) ಮತುಿ ಬೌ೦ಡರಿಗಳ್ಳಗೆ ಅನುಮತ್ತಸುವ 
ಓಟಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿರುವ ರ್ಾವುದೆೋ ಅಡೆತಡೆಗಳನುು ಬೌ೦ಡರಿ 
ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕೆೋ ಅಥವಾ ಬೆೋಡವೆೋ. ನಿಯಮ ೧೯ (ಬೌ೦ಡರಿಗಳು) 
ಗಮನಿಸಿ. 
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೨.೩.೧.೫   ಹೆ ದಿಕೆಗಳನುು (ಕವರ್) ಬಳಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನ. ನಿಯಮ ೧೦ (ಅ೦ಕಣಕೆು 
ಹೆ ದಿಕೆ ಹಾಕುವುದು) ಗಮನಿಸಿ. 

೨.೩.೧.೬  ಪ೦ದಾ ನಡೆಸಲು, ಪ೦ದಾದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಹುದಾದ ಆಟದ ವಿಶೆೋಷ 
ನಿಯಮಗಳು. 

೨.೩.೨    ೨.೩.೧.೨, ೨.೩.೧.೩, ೨.೩.೧.೪ ಮತುಿ ೨.೩.೧.೬ ರಲಿಿನ ಒಪು೦ದಗಳ ಬಗೆ ೆ
ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೨.೪   ಘೂಟಗಳು (ವಿಕೆಟುುಗಳು), ಕ್ರಿೀಸ್ ಗಳು ಮತುಿ ಬ್ೌ೦ಡರಿಗಳು 
ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು ಮತುಿ ಪ೦ದಾ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲಿಿ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ತಮೊಮಳಗೆ ಕೆಳಕ೦ಡ 
ಅ೦ಶಗಳ ಬಗೆೆ ಖ್ಾತ್ತಿಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 
೨.೪.೧   ಘ ಟಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೆಟಿುರುವ ಬಗೆೆ.  ನಿಯಮ ೮ (ಘ ಟಗಳು) ಗಮನಿಸಿ. 
೨.೪.೨   ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗುರುತ್ತಸಿರುವ ಬಗೆೆ. ನಿಯಮ ೭ (ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು) ಗಮನಿಸಿ. 
೨.೪.೩  ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಬೌ೦ಡರಿ ಗೆರೆಯು  ನಿಯಮ ೧೯.೧ ( ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಬೌ೦ಡರಿಯನುು 

ಗೆ ತುಿ ಪಡಿಸುವುದು), ೧೯.೨ (ಬೌ೦ಡರಿಯನುು ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಿ ಗುರುತು ಮಾಡುವುದು) ಮತುಿ 
೧೯.೩ (ಬೌ೦ಡರಿಯನುು ಸವಸಾೆನಕೆು ತರುವುದು) ಗಳ್ಳಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರುವುದು. 

೨.೫   ಪ೦ದಾವನುು ನಡೆಸುವುದು, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತುಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 
೨.೫.೧    ಪ೦ದಾವನುು ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರವೆೋ ನಡೆಸಬೆೋಕು. 
೨.೫.೨    ಪ೦ದಾದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಕೆಳಗಿನ ನಿಬ೦ಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೆೋಕು, 

೨.೫.೨.೧   ನಿಯಮ ೪ (ಚೆ೦ಡು) 
೨.೫.೨.೨  ನಿಯಮ ೫ (ದಾ೦ಡು)ರ ಬಾಹಾವಾಗಿ  ಕಾರ್ಣಸುವ ಮತುಿ ಅನುಬ೦ಧ “ಬ” ರ 

ಅವಶಾಕತೆಗಳು. 
೨.೫.೨.೩   ನಿಯಮ ೮.೨ (ಘ ಟಗಳ ಅಳತೆ) ಮತುಿ ೮.೩ (ಬೆೋಲ್ಸ) ಇಲಿವೆೋ ೮.೪ (ಕ್ರರಿಯರ 

ಕ್ರಿಕೆಟ್). 
೨.೫.೩  ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರನು ಅನುಮತ್ತಸಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನುು ಬಿಟುು ಬೆೋರೆಯದನುು 

ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಾರದು. ಅನುಬ೦ಧ “ಅ” ಗಮನಿಸಿ. 
೨.೫.೪   ಘ ಟರಕ್ಷಕನ ಕೆೈಗವಚ್ವು ನಿಯಮ ೨೭.೨ (ಕೆೈಗವಚ್ಗಳು)ರ ಅವಶಾಕತೆಗಳ 

ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೆೋಕು. 
೨.೬   ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ಬ್ಾಹಿರ ಆಟ 

     ಆಟವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇಲಿವೆೋ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆಯೊ ಎ೦ದು ನಿಣಾಿಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಬಬರಿಗೆೋ ಇದೆ. 

 
 
 



12 

 

೨.೭ ಆಟ ನಡೆಸಲು ಯುಕಿವಾದ ಅ೦ಶಗಳು 
೨.೭.೧   ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಪರಿಸಿೆತ್ತ, ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ವಿಶೆೋಷ ಸ೦ದಭಿಗಳು 

ಆಟ ನಡೆಸಲು ಅಪಾಯಕಾರಿರ್ಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅನುಚ್ಚತವಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುದನುು 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಬಬರೆೋ ಒಟಾುಗಿ  ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 
ಪರಿಸಿೆತ್ತಯು  ಕೆೋವಲ ಆದಶಿವಾಗಿಲಿ ಎ೦ಬ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ  ಅಥವಾ 
ಅನುಚ್ಚತ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 
ಮೈದಾನದಲಿಿಯ ಹುಲುಿ ಮತುಿ ಚೆ೦ಡು ತೆೋವವಾಗಿವೆ ಎ೦ಬ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ 
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನುಚ್ಚತವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು.  

೨.೭.೨   ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿ೦ದ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎ೦ದು 
ವಾಸಿವಿಕವಾಗಿ ಇಲಿವೆೋ ಮು೦ರ್ಾಗಿತೆಯಿ೦ದ ಗೆ ತಾಿದರೆ, ಪರಿಸಿೆತ್ತಯನುು ಅಪಾಯಕಾರಿ 
ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೨.೭.೩   ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ರ್ಾವುದೆೋ ರಿೋತ್ತಯ ತೆ ೦ದರೆ ಇಲದಿಿದುರ , ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸುವುದು 
ಯುಕಿವಲಿ ಎ೦ದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಪರಿಸಿತೆ್ತಯನುು ಅನುಚ್ಚತ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೨.೭.೪   ಅ೦ಪೆೈರ್, ಮೈದಾನವು ಅತ್ತ ಒದೆುರ್ಾಗಿ ಇಲಿವೆೋ ರ್ಾರಿಕೆರ್ಾಗಿದುು ಬೌಲರನಿಗೆ ಸರಿರ್ಾಗಿ  
ಓಡಲು ಬಾರದ ಸಿೆತ್ತಯಲಿಿದುರೆ, ಕ್ಷೆೋತಿರಕ್ಷಕರು  ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಬಾರದ೦ತ್ತದುರೆ 
ಅಥವಾ ದಾ೦ಡಿಗರು ತಮಮ ಸಹಜವಾದ ಹೆ ಡೆತಗಳನುು ಮಾಡಲು ಬಾರದ ಮತುಿ ಓಟಗಳನುು 
ಗಳ್ಳಸಲು ತೆ ೦ದರೆರ್ಾಗುವ ಸಿೆತ್ತಯಲಿದಿುರೆ, ಅ೦ಕಣವನುು ಆಟವು ಮು೦ದುವರೆಯಲು 
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತುಿ ಅನುಚ್ಚತವೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು.  

೨.೮   ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಸ೦ದರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವನುು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು 
೨.೮.೧   ಆಟದ ಮೈದಾನಕೆು ಉಲ್ಟ್ೆಿೋಖಿಸುವ ಎಲಿ ಅ೦ಶಗಳು ಆಟದ ಪಟಿುಯನ ು ಒಳಗೆ ಳುಿತಿದೆ. 

ನಿಯಮ ೬.೧ (ಆಟದ ಪಟಿುಯ ವಿಸಿಿೋಣಿ) ಗಮನಿಸಿ. 
೨.೮.೨  ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಮೈದಾನದ ಸಿೆತ್ತ, ಬೆಳಕು ಇಲಿವೆೋ  ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ರ್ಾವುದೆೋ 

ಸ೦ದಭಿವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನುಚ್ಚತ ಎ೦ದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಬಬರ  
ಆಟವನುು ಆ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ನಿಲಿಿಸತಕುದುು ಅಥವಾ  ಆಟವನುು ಪಾಿರ೦ಭಿಸಲು ಅಥವಾ 
ಪುನರಾರ೦ಭಿಸಲು ಅನುಮತ್ತಸಬಾರದು.  

೨.೮.೩    ಈ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಆಟವನುು ನಿಲಿಸಿಿರುವ ಸಮಯದಲಿಿ, ಪರಿಸಿತೆ್ತಯನುು ಗಮನಿಸುವ/ 
ಪರಿಶಿೋಲಿಸುವ  ಜವಾಬಾುರಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳದುು. ಅವರಿಬಬರೆೋ ತಮಮ ಇಚೆೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆಟ 
ಪಾಿರ೦ಭಿಸಲು ವಾತಾವರಣ ಅನುಕ ಲವಾಗಿದೆಯೊೋ  ಇಲವಿೊೋ ಎ೦ಬುದನುು, ಆಟಗಾರರು 
ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ರ್ೆ ತೆಗಿಲಿದೆ ಮೋಲಿ೦ದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಬೆೋಕು. 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಬಬರ  ಪರಿಸಿೆತ್ತಯು ಅಪಾಯಕಾರಿರ್ಾಗಿಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಚ್ಚತವಾಗಿಲಿ ಎ೦ಬ 
ತ್ತೋಮಾಿನಕೆು ಬ೦ದಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಲು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆದೆೋಶ ನಿೋಡಬೆೋಕು.  
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೨.೯    ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸಾಾನ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವ ನಿಣಿಯಕೆು ರ್ಾವ ರ್ಾಗದಲಿಿ ನಿ೦ತುಕೆ ೦ಡರೆ ಸುಷುವಾಗಿ ಆಟ 
ಕಾಣಬಹುದೆ ೋ ಅ೦ತಹ  ರ್ಾಗದಲಿಿ ನಿ೦ತುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು.  
ಮೋಲಿನ ಹೆೋಳ್ಳಕೆಯನುು ಗಮನದಲಿಟಿುುಕೆ ೦ಡು, ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್, ಬೌಲರನ  ಓಟಕೆು ಹಾಗ  
ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ನೆ ೋಟಕೆು ಅಡಡಬರದ೦ತಹ ರ್ಾಗದಲಿಿ ನಿ೦ತುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 
ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಸೆೈಡ್ ಬಿಟುು ಆಫ್ ಸೆೈಡ್ ಕಡೆ 
ನಿ೦ತುಕೆ ಳಿಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಿೋಗೆ ನಿ೦ತುಕೆ ಳುಿವಾಗ ತಮಮ  ಇಚೆೆಯನುು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗ  ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೨.೧೦  ಅ೦ಪೆೈರ್ ತುದಿಯನುು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಎರಡ  ತ೦ಡಗಳ ಒ೦ದೆ ೦ದು ಸರದಿ ಮುಕಾಿಯವಾದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ (ನ೦ತರ) ತಮಮ ತುದಿಯನುು 
ಬದಲಿಸಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೧೩.೩ (ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡ ಸರದಿ) ಗಮನಿಸಿ. 

೨.೧೧  ಭಿನಾುಭಿಪಾಿಯ ಹಾಗೂ ವಿವಾದ   
ರ್ಾವುದೆೋ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ   ಭಿನಾುಭಿಪಾಿಯ ಅಥವಾ ವಿವಾದವಿದುಲಿಿ, ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಒಮಮತದಿ೦ದ 
ಅ೦ತ್ತಮ  ನಿಣಿಯವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೩೧.೬ (ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ನೆ)  ಗಮನಿಸಿ.      

೨.೧೨  ಅ೦ಪೆೈರ್ ನಿರ್ಿಯ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ತಮಮ ನಿಣಿಯವನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ ತತ್ಕ ಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುಿ 
ಈ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ ನಿಯಮ ೨0.೬  (ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಹಿ0ಪಡೆಯುವ0ತ್ತಲಿ) ರನುು ಉಲಿ0ಘಿಸ ಬಾರದು. . ಇದರ 
ಹೆ ರತಾಗಿ ಅ೦ಪೆೈರ್  ಒಮಮ ಮಾಡಿದ ನಿಣಿಯವೆೋ ಅ೦ತ್ತಮ.  

೨.೧೩  ಸನೆುಗಳು 
೨.೧೩.೧   ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಕೆಳಕ೦ಡ ಕೆ ಿೋಡಿೋಕರಿಸಿದ ಸನೆುಗಳನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಬೆೋಕು. 

೨.೧೩.೧.೧  ಚೆ೦ಡು ಆಟದ ಗಣನೆಯಲಿಿರುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸನೆುಗಳು; 
ಡೆಡ್ ಬ್ಾಲ್    ಎರಡ  ಕೆೈಗಳ ಮರ್ಣಕಟುುಗಳನುು ಸೆ ೦ಟದ ಕೆಳಗೆ  ಎಡದಿ೦ದ 

ಬಲಕೆು ಮತುಿ ಬಲದಿ೦ದ ಎಡಕೆು ಆಡಿಸುವುದು (ಕತಿರಿ 
ಆಕಾರದಲಿಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ  ಬಿಡುವುದು).      

ನೊೀ ಬ್ಾಲ್    ಒ೦ದು ಕೆೈಯನುು ನೆಲಕೆು ಸಮಾನಾ೦ತರದಲಿಿ ಚಾಚ್ುವುದು. 
ಔಟ್ ತೆ ೋರು ಬೆರಳನುು ತಲ್ಟ್ೆಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಎತುಿವುದು (ನಾಟ್ ಔಟ್ 

ಇದುರೆ, ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎ೦ದು  ಕ ಗಿ  ಹೆೋಳಬೆೋಕು.) 
ವೆೈಡ್ ಬ್ಾಲ್ ಎರಡ  ಕೆೈಗಳನುು ನೆಲಕೆು ಸಮಾನಾ೦ತರವಾಗಿ ಚಾಚ್ುವುದು. 

೨.೧೩.೧.೨  ಚೆ೦ಡು ಆಟದ ಗಣನೆಯಲಿ ಿ ಇಲಿದಾಗ (ಡೆಡ್ ಆದಾಗ) ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ೨.೧೩.೧.೧ ರಲಿಿಯ ಸನೆುಗಳನುು, ಔಟ್ ಸನೆುಯನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, 
ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಮರಳ್ಳ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
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೨.೧೩.೧.೩ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನೆುಗಳನುು  ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಚೆ೦ಡು ಆಟದ ಗಣನೆಯಲಿಿ ಇಲಿದಾಗ 
ಮಾತಿ ಮಾಡಬೆೋಕು. 
ಬ್ೌ೦ಡರಿ  ೪ ಒ೦ದು ಕೆೈಯನುು ಎದೆಯ ಮಟುದಲಿಿ ಒ೦ದು 

ಕಡೆಯಿ೦ದ ಇನೆ ು೦ದು ಕಡೆಗೆ ಆಡಿಸಿ ಎದೆಯ ಹತ್ತರಿ 
ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು. 

ಬ್ೌ೦ಡರಿ ೬ ಎರಡ  ಕೆೈಗಳನುು ತಲ್ಟ್ೆಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಎತಿಬೆೋಕು. 
ಬ್ೆೈ                  ಒ೦ದು ಕೆೈಯನುು ತಲ್ಟ್ೆಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಎತ್ತಿ ಅ೦ಗೆೈ 

ತೆ ೋರಿಸುವುದು. 
ಅ೦ರ್ತಮ ತಾಸಿನ ಒ೦ದು ಕೆೈಯನುು ತಲ್ಟ್ೆಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಎತ್ತಿ. ಆ ಕೆೈ 
ಆಟದ ಪಾಿರ೦ರ್ ಮರ್ಣಕಟುನುು ಇನೆ ು೦ದು ಕೆೈ ಬೆರಳ್ಳನಿ೦ದ 

ತೆ ೋರಿಸುವುದು. 
ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡಕೆೆ 
ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳ 
ಅನುದಾನ 

ಒ೦ದು ಭುಜವನುು ಮತೆ ಿ೦ದು ಭುಜದ ಕೆೈಯಿ೦ದ    
ಪದೆೋ ಪದೆೋ ತಟುುವುದು.                                                                                                                          
         

ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ 
ತ೦ಡಕೆೆ ದ೦ಡದ ೫ 
ಓಟಗಳ ಅನುದಾನ 

ಒ೦ದು ಭುಜದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ  ಮತೆ ಿ೦ದು ಭುಜದ 
ಕೆೈಯನುು ಇಡುವುದು. 

ಲೆಗ್ ಬ್ೆೈ ಒ೦ದು ಕೆೈಯಿ೦ದ ಮೋಲ್ಟ್ೆತ್ತಿದ ಮ೦ಡಿಯನುು 
ಮುಟುುವುದು. 

ಹೊಸ ಚ್ೆ೦ಡು ಹೆ ಸ ಚೆ೦ಡನುು ತಲ್ಟ್ೆಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆತ್ತಿ ತೆ ೋರಿಸುವುದು 
ಈಚಿನ ಸನೆುಯನುು 
ಹಿ೦ಪಡೆಯುವುದು 
ಅಪೂರ್ಿ ಓಟ 
 

ಎರಡ  ಕೆೈಗಳ್ಳ೦ದ ವಿರುದಧ ಭುಜಗಳನುು 
ಮುಟುುವುದು.    
ಕೆೈಯನುು ಸಮಾನಾ೦ತರವಾಗಿ ಮೋಲ್ಟ್ೆತ್ತಿ ಸನಿಹದ 
ಭುಜವನುು ಮುಟುುವುದು. 

ಆಟಗಾರರ ನಡತೆಯ ಉಲ೦ಿಘನೆಗಾಗಿ ಲ್ಟ್ೆವೆಲ್ ೩ ಮತುಿ ಲ್ಟ್ೆವೆಲ್ ೪ ರ ಮಟುದಲಿಿ ಕೆಳಕ೦ಡ ಸನೆುಗಳನುು 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಬೆೋಕು. ಪಿತ್ತ ಸನೆುಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳದಾುಗಿದೆ. ಎರಡ  ಭಾಗಗಳ ಸನೆುಗೆ  ಸೆ ುೋರರ್ 
ಪಿತೆಾೋಕವಾಗಿ ಮರುಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು.

ಲೆವೆಲ್ ೩ ನಡತೆ   ಭಾಗ  ೧ : ಕೆೈಯನುು ದೆೋಹದ ಬದಿಗೆ ಭುಜದ ಮಟುಕೆು ಚಾಚ್ಚ 
ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸಿ ಪುನರಾವತ್ತಿಸುವುದು. 
ಭಾಗ  ೨  : ಭುಜದ ಮಟುಕೆು ಎರಡ  ಕೆೈಗಳ ಅ೦ಗೆೈಯನುು 
ಎತ್ತಿ ಬೆರಳುಗಳನುು ಹರಡಿ  ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ತೆ ೋರಿಸುವುದು. 
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ಲೆವೆಲ್  ೪ ನಡತೆ  ಭಾಗ  ೧ : ಕೆೈಯನುು ದೆೋಹದ ಬದಿಗೆ ಭುಜದ ಮಟುಕೆು ಚಾಚ್ಚ 
ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸಿ ಪುನರಾವತ್ತಿಸುವುದು.. 
ಭಾಗ  ೨ :   ದೆೋಹದ ಬದಿಗೆ ಭುಜದ ಮಟುಕೆು ಎತ್ತಿದ 
ತೆ ೋರುಬೆರಳನುು  ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ತೆ ೋರಿಸುವುದು. 

೨.೧೩.೧.೪  ಅಪೂಣಿ ಓಟದ ಸನೆುಯನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಮೋಲಿನ ೨.೧.೧೩.೧ ರಲಿಿರುವ 
ಎಲಿ ಸನೆುಗಳನುು,  ಬೌಲರ್ ತುದಿಯಲಿಿರುವ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಮಾಡಬೆೋಕು. ಅಪೂಣಿ 
ಓಟದ ಸನೆುಯನುು ಅಪೂಣಿ ಓಟವು ರ್ಾರ ತುದಿಯಲಿಿ ಉ೦ಟಾಗಿದೆಯೊೋ ಆ 
ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಮಾಡಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆ ನೆಯ 
ಸನೆು ಮತುಿ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಓಟಗಳು ಅಪೂಣಿವಾಗಿದುರೆ ಎಷುು ಓಟಗಳನುು  
ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸುವ ಜವಾಬಾುರಿ  ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ 
ಅ೦ಪೆೈರದುು. 

೨.೧೩.೨   ಅ೦ಪೆೈರ್ ತಾವು ಮಾಡುವ ಪಿತ್ತ ಸನೆುಗೆ ಸೆ ುೋರರ್ ಮರುಸನೆು ಮಾಡಿದುನುು ಖ್ಚ್ಚತ 
ಪಡಿಸಿಕೆ ೦ಡ ನ೦ತರವೆೋ  ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಬೆೋಕು. 

 ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸನೆುಗಳನುು ಮಾಡುವ ಪಿಸ೦ಗ ಬ೦ದರೆ, ಅವುಗಳನುು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ 
ಕಿಮಾ೦ಕದಲಿಿ ಮಾಡಬೆೋಕು. 

೨.೧೪   ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳಿಗೆ ರ್ತಳಿಸುವುದು 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಇಡಿೋ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ, ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಇತರೆೋ ಆಟಗಾರರಿ೦ದ ಮಾಹಿತ್ತ ಪಡೆಯುವ  
ಸ೦ದಭಿದಲಿಿ, ಅ೦ತಹ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಒಬಬ ಅ೦ಪೆೈರಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮತುಿ  ಅವನು/ ಅವಳು ತನು 
ಸಹ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೨.೧೫  ಸೊೆೀರಿನ ನಿಖರತೆ  
ಸ೦ಶರ್ಾಸುದ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಹಾಗ  ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ನೆ ಅತಾಗತಾ. 
ಪ೦ದಾದುದುಕ ು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು  ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳ ಮೊತಿ, ಪಥನವಾದ ಹುದುರಿಗಳ ಮತುಿ ಅವಶಾವಿದಾುಗಲ್ಟ್ೆಲಿ 
ಬೌಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಓವರ್ ಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ ಸರಿರ್ಾಗಿ ನಮ ದಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುವುದರ ಬಗೆೆ ತೃಪಿರಾಗಬೆೋಕು. 
ಈ ಅ೦ಶಗಳ ಬಗೆೆ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳು ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮವನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಉಳ್ಳದ ವಿರಾಮದ ವೆೋಳೆಯಲಿಿ  
ಮತುಿ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ಚಸಿ ಒಪಿುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೩.೨ 
(ಸೆ ುೋರಿನ ನಿಖ್ರತೆ), ೧೬.೮ (ಫಲಿತಾ೦ಶದ ನಿಖ್ರತೆ) ಮತುಿ ೨೧.೧೦ (ಫಲಿತಾ೦ಶ ಬದಲಿಸತಕುದುಲಿ) 
ಗಮನಿಸಿ   

 

ನಿಯಮ  ೩ ಸೊೆೀರರ್ ಗಳು 

೩.೧  ಸೊೆೀರರ್ ಗಳ ನೆೀಮಕಾರ್ತ 
ಇಬಬರು ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳನುು ಗಳ್ಳಸಿದ ಎಲಿ ಓಟಗಳು, ಪಡೆದ ಎಲಿ ಹುದುರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವಿರುವೆಡೆ ಬೌಲ್ 
ಮಾಡಲುಟು ಓವರ್ ಗಳನುು ನೆ ೦ದಾಯಿಸಲು ನೆೋಮಕಾತ್ತ ಮಾಡಬೆೋಕು. 
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೩.೨  ಸೊೆೀರಿನ ನಿಖರತೆ 
ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳು ತಾವು ನೆ ೦ದಾಯಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಗಳು ಪರಸುರ ಹೆ ೦ದುತಿವೆ ಎ೦ಬುವುದನುು ಮೋಲಿ೦ದ 
ಮೋಲ್ಟ್ೆ ತಾಳ  ೆಮಾಡುತ್ತಿರಬೆೋಕು. ಗಳ್ಳಸಿದ ಎಲಿ ಓಟಗಳು ಪಡೆದ ಎಲಿ ಹುದುರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವಿರುವೆಡೆ 
ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಓವರ್ ಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ ಸರಿರ್ಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆೆ ಕನಿಷಠ ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮವನುು 
ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳ್ಳದ ಪಿತ್ತಯೊ೦ದು ವಿರಾಮದ ವೆೋಳೆಯಲಿಿ ಮತುಿ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ರ್ೆ ತೆ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ಚಸಿ ಒಪು೦ದಕೆು ಬರಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೨.೧೫ (ಸೆ ುೋರಿನ ನಿಖ್ರತೆ) ಗಮನಿಸಿ. 

೩.೩ ಸನೆುಗಳನುು ಅ೦ಗ್ರೀಕರಿಸುವುದು 
       ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ನಿೋಡುವ ಎಲಿ ಸ ಚ್ನೆಗಳು ಹಾಗ  ಸನೆುಗಳನುು ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳು ಅ೦ಗಿೋಕರಿಸಬೆೋಕು ಮತುಿ 

ಅವರು ನಿೋಡಿದ ಎಲಿ ಸನೆುಗಳ್ಳಗೆ ಮರುಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
 

 ನಿಯಮ  ೪  ಚ್ೆ೦ಡು 
೪.೧     ತೂಕ ಮತುಿ ಅಳತೆ 

ಚೆ೦ಡು ಹೆ ಸದಾಗಿದಾುಗ, ತ ಕದಲಿಿ ೫.೫ ಔನ್ಸ/ ೧೫೫.೯ ಗಾಿ೦ ಗಿ೦ತ ಕಡಿಮ ಇಲವಿೆೋ ೫.೭೫ ಔನ್ಸ/ 
೧೬೩ ಗಾಿ೦ ಗಿ೦ತ ಹೆಚಾಚಗಿರಬಾರದು. ಅದರ ಸುತಳಿತೆ ೮.೮೧ ಅ೦ಗುಲ / ೨೨.೪ ಸೆ೦. ಮಿೋ. ಗಿ೦ತ 
ಕಡಿಮ ಇಲಿವೆೋ ೯ ಅ೦ಗುಲ/ ೨೨.೯ ಸೆ೦. ಮಿೋ. ಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಇರಬಾರದು. 

೪.೨      ಚ್ೆ೦ಡುಗಳ ಅನುಮೀದನೆ ಮತುಿ ನಿಯ೦ತಿರ್ 
 ೪.೨.೧       ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ, ಪ೦ದಾದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲುಡುವ  ಎಲಿ ಚೆ೦ಡುಗಳು ನಾಣಾ 

ಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು ಮತುಿ ಪ೦ದಾ ಪೂಣಿಗೆ ಳುಿವವರೆಗೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ 
ನಿಯ೦ತಿಣದಲಿಿರಬೆೋಕು. 

೪.೨.೨      ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಪಿತ್ತ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದಾುಗ, ರ್ಾವುದೆೋ ವಿರಾಮ ಪಾಿರ೦ಭಗೆ ೦ಡಾಗ ಹಾಗ  
ಆಟದಲಿಿ ವಾತಾಯ ಬ೦ದು ನಿ೦ತಾಗ, ಆಟದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೆ೦ಡನುು ತಮಮ ವಶಕೆು 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪.೩   ಹೊಸ ಚ್ೆ೦ಡು 
           ಪಿತ್ತ ಸರದಿಯ  ಪಾಿರ೦ಭದಲಿಿ ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ನಾಯಕನು ಪ೦ದಾ ಪಾಿರ೦ಭಕೆು ಮೊದಲು ಬೆೋರಾವುದೆೋ 

ಒಪು೦ದವಿಲದಿಿದುರೆ ಹೆ ಸ ಚೆ೦ಡಿಗೆ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಲಿಸಿಬಹುದು. 
೪.೪    ಒ೦ದು ದಿನಕ್ರೆ೦ತ  ಹೆಚಿಿನ ದಿನಗಳ ಪ೦ದಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚ್ೆ೦ಡಿನ ಬಳಕೆ  

ಒ೦ದು ದಿನಕ್ರು೦ತ  ಹೆಚ್ಚಚನ ದಿನಗಳ ಪ೦ದಾದಲಿ,ಿ ಹಳೆಯ ಚೆ೦ಡಿನಿ೦ದ ಮಾಡಿದ ಭಾಗಶಃ ಓವರನುು 
ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ೮೦ ಓವರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚನ ಸ೦ಖ್ೆಾಯ ಓವರ್ ಗಳನುು ಮಾಡಿದುಲಿಿ, ಕ್ಷೆೋತಿ  
ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನು ಹೆ ಸ ಚೆ೦ಡನುು ಕೆೋಳಬಹುದು. ಆಟದಲಿಿ ಹೆ ಸ ಚೆ೦ಡನುು 
ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡಾಗಲ್ಟ್ೆಲಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ತನು ಸಹ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ, ದಾ೦ಡಿಗರು ಮತುಿ ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ 
ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೪.೫    ಚ್ೆ೦ಡು ಕಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಆಡಲು ಬ್ಾರದ ಸಿಾರ್ತಯಲ್ಲಿರುವುದು 
ಆಟದ ಸಮಯದಲಿಿ ಚೆ೦ಡು ಕಳೆದರೆ ಅಥವಾ ಮರಳ್ಳ ಸಿಗದ ಸಿತೆ್ತಯಲಿಿದುರೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನಾ 
ಬಳಕೆಯಿ೦ದ ಆಟಕೆು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲ್ಟ್ಾಗದ ಸಿತೆ್ತಯಲಿಿದೆ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಒಪಿು ಚೆ೦ಡನುು 
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ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವ ಅಗತಾತೆ ಕ೦ಡು ಬ೦ದರೆ, ಹಳೆಯ ಚೆ೦ಡಿನಷೆುೋ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲುಟು ಬೆೋರೆ ೦ದು 
ಚೆ೦ಡನುು  ಆಟಕೆು ಕೆ ಡಬೆೋಕು. ಈ ರಿೋತ್ತ ಚೆ೦ಡನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಿದಾಗ ಅ೦ಪೆೈರ್ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ  
ಕ್ಷೆೋತಿ  ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೪.೬   ಮಾಪನಗಳು 
ಮೋಲಿನ ೪.೧ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಮಾಪನಗಳು ಕೆೋವಲ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಮಾತಿ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ.  ಇತರೆ 
ಮಾಪನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತೆ ಅನವಯಿಸುತಿವೆ.  
೪.೬.೧   ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 

 ತೂಕ     :   ೪.೯೪ ಔನ್ಸ / ೧೪೦ ಗಾಿ೦   ನಿ೦ದ      ೫.೩೧ ಔನ್ಸ / ೧೫೧ ಗಾಿ೦ ವರೆಗೆ. 
 ಸುತಿಳತೆ:  ೮.೨೫ ಅ೦ಗುಲ  / ೨೧.೦ ಸೆ೦. ಮಿೋ.  ನಿ೦ದ  ೮.೮೮ ಅ೦ಗುಲ /                   

೨೨.೫ ಸೆ೦. ಮಿೋ.  ವರೆಗೆ. 
೪.೬.೨   ಕ್ರರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 

ತೂಕ     :       ೪.೬೯ ಔನ್ಸ / ೧೩೩ ಗಾಿ೦   ನಿ೦ದ  ೫.೦೬ ಔನ್ಸ / ೧೪೪ ಗಾಿ೦ ವರೆಗೆ. 
ಸುತಿಳತೆ :   ೮.೦೬ ಅ೦ಗುಲ / ೨೦.೫ ಸೆ೦. ಮಿೋ.  ನಿ೦ದ ೮.೬೯ ಅ೦ಗುಲ /                

೨೨.೦ ಸೆ೦. ಮಿೋ.  ವರೆಗೆ. 
 

ನಿಯಮ  ೫   ದಾ೦ಡು 
೫.೧   ದಾ೦ಡು 

೫.೧.೧   ದಾ೦ಡು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನುು ಒಳಗೆ ೦ಡಿದೆ. ಒ೦ದು ಹಿಡಿಕೆ ಮತೆ ಿ೦ದು ಆಡುವ ಭಾಗ 
(ಬೆಿೋಡ್). 

೫.೧.೨  ದಾ೦ಡಿನ ಮ ಲ ಅಗತಾತೆ ಹಾಗ  ಅಳತೆಗಳನುು ಈ ನಿಯಮದಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. ನಿದಿಿಷು 
ಮಾಪನಗಳನುು ಅನುಬ೦ಧ – “ಬಿ” ದಲಿಿ ವಿವರಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ.  

೫.೨   ಹಿಡಿಕೆ 
೫.೨.೧  ಹಿಡಿಕೆಯನುು ಮ ಲತಃ ಬೆತದಿಿ೦ದ ಹಾಗ /ಅಥವಾ ಮರದಿ೦ದ ಮಾಡಿರಬೆೋಕು. 
೫.೨.೨  ಆಡುವ ಭಾಗ (ಬೆಿೋಡ್) ದ ಹೆ ರಗೆ ಇರುವ ಹಿಡಿಕೆಯ ಇಡಿೋ ಭಾಗವನುು ಹಿಡಿಕೆಯ ಮೋಲ್ಟ್ಾುಗ 

ಎ೦ದು ವಿವರಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. ದಾ೦ಡನುು ಹಿಡಿದುಕೆ ಳಿಲು ಈ ಭಾಗವನುು ನೆೋರವಾಗಿ 
ಇರಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. 

೫.೨.೩  ಹಿಡಿಕೆಯ ಮೋಲ್ ಭಾಗವನುು ಅನುಬ೦ಧ ಬಿ೨.೨ ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರುವ೦ತೆ ಗಿಿಪ್ ನಿ೦ದ  
ಮುಚ್ಚಬಹುದು. 

೫.೩  ಆಡುವ ಭಾಗ (ಬ್ೆಿೀಡ್) 
೨.೩.೧ ಮೋಲಿನ ೫.೨ ರಲಿಿ ಹಾಗ  ಅನುಬ೦ಧ ಬಿ೩ ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ ಹಿಡಿಕೆಯನುು ಹೆ ರತು 

ಪಡಿಸಿ, ಬೆಿೋಡ್ ದಾ೦ಡಿನ ಇಡಿೋ ಭಾಗವನುು ಒಳಗೆ ೦ಡಿದೆ. 
೨.೩.೨     ಬೆಿೋಡ್ ನ ಭಾಗವು ಕೆೋವಲ ಮರದಿ೦ದ ಮಾಡಿರಬೆೋಕು. 
೨.೩.೩ ಎಲಿ ದಾ೦ಡುಗಳ  ಬೆಿೋಡ್ ಗಳ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ವಾರ್ಣಜಾ ಗುರುತುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ಗುರುತುಗಳ 

ಅಳತೆಗಳು ಅನುಬ೦ಧ ಬಿ೬ ರ ಅನುಸಾರ ಇರಬೆೋಕು. 
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೫.೪   ರಕ್ಷಣೆ ಮತುಿ ದುರಸಿ ಿ
 ಕೆಳಗಿನ ೫.೫ ಕೆು ಧಕೆು ಬರದ೦ತೆ ಅನುಬ೦ಧ  ಬಿ೪ ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ ಮಾಪನಗಳ್ಳಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೆೋಕು. 
೫.೪.೧ ಈ ನಿದಿಿಷು ಉದೆುೋಶಗಳ್ಳಗೆ ಮಾತಿ: 
            ಬೆಿೋಡ್ ನ ಮುಖ್, ಬದಿ ಹಾಗ  ಭುಜದ ಭಾಗಗಳನುು ಹಾನಿಗೆ ಳುಿವುದರಿ೦ದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾುಗಿ 

ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ೦ಡ ನ೦ತರ ಬೆಿೋಡನುು ದುರಸಿಿಗೆ ಳ್ಳಸುವುದಕಾುಗಿ, ಬೆಿೋಡಿನ  ಮುಖ್ದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ 
ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ತದನ೦ತರ ಬಿರುಸಾಗದ೦ತಹ ವಸುಿವನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಬೆೋಕು. 

೫.೪.೨    ಹೊರಮೈ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಾನಿಗೊ೦ಡ ಬ್ೆಿೀಡಿನ ದುರಸಿ ಿ
೫.೪.೨.೧   ಘನರ ಪದ ವಸುಿವನುು ಬೆಿೋಡಿನಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. 
೫.೪.೨.೨  ಆಳವಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆೋವಲ ಮರದ ವಸುಿವನುು ಕನಿಷಠ ಪಿಮಾಣದ 

ಅ೦ಟಿನೆ ೦ದಿಗೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಬೆೋಕು.  
೫.೪.೨.೩   ದಾ೦ಡಿನ ತಳಭಾಗ ಹಾನಿರ್ಾಗುವುದನುು ತಪಿುಸಲು, ಆ ಭಾಗಕೆು ಮಾತಿ 

ವಸುಿವನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅ೦ತಹ ವಸುಿ  ಬೆಿೋಡ್ ನ ಮುಖ್ಭಾಗ, 
ಬದಿ ಮತುಿ ಹಿ೦ಭಾಗಕೆು ವಿಸಿರಿಸಬಾರದು.  

೫.೫    ಚ್ೆ೦ಡಿಗೆ  ಹಾನಿ 
೫.೫.೧  ದಾ೦ಡಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗಕೆು ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ವಸುಿವಿನ ಬಿರುಸುತನ,  ಅದಕೆು ಹೆ ದಿಕೆ 

ಹಾಕ್ರರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿರಲಿ ಹಾಗ  ಅದರ ಮೋಲ್ಟ್ೆೈ ವಿನಾಾಸ, ಇವೆರಡರಲಿಿ ರ್ಾವುದಾದರ  
ಒ೦ದು ಅಥವಾ ಅವೆರಡ  ಚೆ೦ಡಿಗೆ  ಅ೦ಗಿೋಕಾರಾಹಿವಲದಿ ಹಾನಿಯನುು ಮಾಡಬಾರದು. 

೫.೫.೨  ರ್ಾವುದೆೋ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ, ದಾ೦ಡಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗದಲಿ ಿಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಸುಿವು ಚೆ೦ಡಿಗೆ 
ಅ೦ಗಿೋಕಾರಾಹಿವಲಿದ ಹಾನಿಯನುು ಮಾಡುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ಇರಬಾರದು. 

೫.೫.೩  ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ, ಅ೦ಗಿೋಕಾರಾಹಿವಲಿದ ಹಾನಿ ಎ೦ದರೆ, ಚೆ೦ಡು ಹೆ ದಿಕೆ ಇಲದಿ 
ಬೆಿೋಡಿಗೆ  ಬಡಿದಾಗ ಉ೦ಟಾಗುವ ಸಾಮಾನಾ ಸವೆತಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ಚಚನ ಹಾನಿ. 

೫.೬   ಚ್ೆ೦ಡಿನೊ೦ದಿಗೆ ಸ೦ಪಕಿ 
ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿ ಿ
೫.೬.೧  ಬೆೋರೆ ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ವಾಕಿಪಡಿಸದ ಹೆ ರತು, ದಾ೦ಡು ಎ೦ದರೆ ದಾ೦ಡಿಗನ ಕೆೈಯಲಿ ಿ

ಹಿಡಿಯಲುಟಿುರುವುದು ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಕೆೈಗೆ ತೆ ಟಿುರುವ ಕೆೈಗವಚ್ದಲಿಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು 
ಎ೦ದಥಿ.  

೫.೬.೨   ಚೆ೦ಡು ಮತುಿ ೫.೬.೨.೧ ರಿ೦ದ ೫.೬.೨.೪ ರಲಿಿ ನಮ ದಿಸಿರುವ ರ್ಾವುದಾದರೆ ೦ದಿಗಿನ 
ಸ೦ಪಕಿವನುು, ಚೆ೦ಡು ದಾ೦ಡಿಗೆ ಬಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಹೆ ಡೆಯಲುಟಿುದೆ ಎ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

             ೫.೬.೨.೧  ದಾ೦ಡು. 
 ೫.೬.೨.೨  ದಾ೦ಡನುು ಹಿಡಿದಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಕೆೈ. 

  ೫.೬.೨.೩ ದಾ೦ಡನುು ಹಿಡಿದಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಕೆೈಗೆ ಧರಿಸಿರುವ ಕೆೈಗವಚ್ದ ರ್ಾವುದೆೋ 
ಭಾಗ.  

 ೫.೬.೨.೪  ಮೋಲಿನ ೫.೪ ರಲಿಿ ಅನುಮತ್ತಸಿರುವ ರ್ಾವುದೆೋ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ವಸುಿ. 
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೫.೭   ದಾ೦ಡಿನ  (ಬಾಾಟ್ ನ) ಅಳತೆಯ ಮಿರ್ತ    
 ೫.೭.೧   ಹಿಡಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನುು ಬೆಿೋಡಿನ ಒಳಗೆ ಸೆೋರಿಸಿದಾಗ, ದಾ೦ಡಿನ ಒಟಾುರೆ ಉದುಳತೆಯು ೩೮ 

ಅ೦ಗುಲ /೯೮ ಸೆ೦. ಮಿೋ. ಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಚಗಿರಬಾರದು. 
೫.೭.೨  ದಾ೦ಡಿನ ಬೆಿೋಡ್ ನ ಭಾಗವು ಕೆಳಕ೦ಡ ಅಳತೆಯನುು ಮಿೋರಬಾರದು. 
 ಅಗಲ    = ೪.೨೫ ಅ೦ಗುಲ / ೧೦.೮ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 
 ಆಳ      = ೨.೬೪ ಅ೦ಗುಲ / ೬.೭ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 
 ಅ೦ಚುಗಳು  =  ೧.೫೬ ಅ೦ಗುಲ / ೪.೦ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 
 ಇದಲಿದೆ, ಅನುಬ೦ಧ ಬಿ೮ ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ, ದಾ೦ಡನುು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನದಲಿಿ ದಾ೦ಡು 

ಹಾದು ಹೆ ೋಗಬೆೋಕು. 
೫.೮   ದಾ೦ಡಿನ ವಗ್ರೀಿಕರರ್ಗಳು 

೫.೮.೧  ಅ, ಬ ಮತುಿ ಕ ಎ೦ದು ವಗಿೋಿಕರಿಸಲುಟಿುರುವ ದಾ೦ಡುಗಳು ೫.೧ ರಿ೦ದ ೫.೭ 
ಗಳ್ಳಗನುಸಾರವಾಗಿರಬೆೋಕು. 

೫.೮.೨   ಅ ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳನುು ರ್ಾವುದೆೋ ಮಟುದ ಆಟದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಹುದು. 
೫.೮.೩    ಡ ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳ ಮಾಪನಗಳನುು ಅನುಬ೦ಧ ಬಿ೭ರಲಿಿ  ವಿವರಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದುು, 

ಅವುಗಳನುು ಕ್ರರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರರಿಯರ ಮಟುದ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲಿಿ ಮಾತಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಬೆೋಕು. 
೫.೮.೪   ಬ, ಕ ಮತುಿ ಡ ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳನುು ಆರ್ಾ ದೆೋಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ೦ಡಳ್ಳಯ ಆಡಳ್ಳತ 

ಪಾಿಧಿಕಾರಗಳು ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ರು೦ತ ಕೆಳ ಮಟುದ ಆಟದಲಿ ಿ
ಉಪಯೊೋಗಿಸಬೆೋಕು. 

೫.೮.೫  “ಅ” ಇ೦ದ “ಡ” ನಮ ನೆಗಳಲಿಿ ಬಾರದ ದಾ೦ಡುಗಳನುು ಈ ನಿಯಮಗಳು 
ಮಾನಾಗೆ ಳ್ಳಸಲ್ಟ್ಾಗುವುದಿಲಿ. 

 
ನಿಯಮ  ೬  ಆಟದ ಪಟ್ಟು  (ಪಚ್) 

೬.೧    ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯ ವಿಸಿಿೀರ್ಿ 
 ಆಟದ ಪಟಿುಯು ಆಯತಾಕಾರದಾುಗಿದುು, ಇದರ ಉದು ೨೨ ಗಜಗಳು / ೨೦.೧೨ ಮಿೋ. ಮತುಿ ಅಗಲ          

೧೦ ಅಡಿ / ೩.೦೫ ಮಿೋ. ಇದರ ಎರಡ  ತುದಿಗಳಲಿಿ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಗಳ್ಳದುು, ಎರಡ  ಬದಿಗೆ, ಆಟದ ಪಟಿುಯ 
ಎರಡ  ತುದಿಯ ಮಧಾದ ಘ ಟಗಳನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ ಕಾಲುನಿಕ ರೆೋಖ್ೆಯ ಎರಡ  ಬದಿಗೆ ೫ ಅಡಿ /      
೧.೫೨ ಮಿೋ.  ಸಮಾನಾ೦ತರದಲಿಿ ಎರಡು ಕಾಲುನಿಕ ರೆೋಖ್ೆಗಳ್ಳರಬೆೋಕು. ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆಪಕುದಲಿಿ  ಕೃತಕ 
ಅ೦ಕಣ, ಮಧಾದ ಘ ಟಗಳ್ಳ೦ದ ೫ ಅಡಿ / ೧೦.೫೨ ಮಿೋ. ಗಳ್ಳಗಿ೦ತ ಸಮಿೋಪದಲಿದಿುರೆ, ಆ ಭಾಗದಲಿಿ ಆಟದ 
ಪಟಿುಯ ಅಗಲ ಈ ಎರಡ  ಅ೦ಕಣಗಳು ಸೆೋರುವ ರ್ಾಗದವರೆಗೆ ಮಾತಿ. ನಿಯಮ ೮.೧ (ವಿವರಣೆ, ಅಗಲ 
ಮತುಿ  ನೆಡುವಿಕೆ), ೮.೪ (ಕ್ರರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್) ಹಾಗ  ೭.೨ (ಬೌಲಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆ) ಗಮನಿಸಿ. 

೬.೨   ಆಡಲು ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯ ಯುಕಿತೆ (Fitness) 
 ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಆಡಲು ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಯುಕಿತೆಯನುು ನಿಧಿರಿಸುವ ಏಕಮಾತಿ ತ್ತೋಪುಿಗಾರರಾಗಿರುತಾಿರೆ. 

ನಿಯಮ ೨.೭ (ಆಟ ನಡೆಸಲು ಯುಕಿವಾದ ಅ೦ಶಗಳು.) ಮತುಿ ೨.೮ (ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನುಚ್ಚತ 
ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಆಟವನುು ನಿಲಿಿಸುವುದು.) ಗಮನಿಸಿ. 
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೬.೩    ಆಯ್ಕೆ ಮತುಿ ಸಿದಧತೆ 
 ಪ೦ದಾಕೆು ಮು೦ಚೆ, ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಆಯು  ಹಾಗ  ಸಿದಧತೆಯ ಜವಾಬಾುರಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳದಾುಗಿರುತಿದೆ. ಪ೦ದಾ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಅದರ ಬಳಕೆ ಮತುಿ 
ಉಸುಿವಾರಿಯನುು ನಿಯ೦ತ್ತಿಸಬೆೋಕು.   

೬.೪   ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯ ಬದಲಾವಣೆ 
 ಪ೦ದಾ ನಡೆದಿರುವಾಗ, ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಲು ಆಟದ ಪಟಿುಯು ಅಪಾಯಕಾರಿರ್ಾಗಿದೆ ಅಥವಾ 

ಅನುಚ್ಚತವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರು  ನಿಧಿರಿಸದ ಹೆ ರತು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. ಒ೦ದು ವೆೋಳೆ 
ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಬೆೋಕಾದರೆ ಇಬಬರ  ನಾಯಕರ ಸಮಮತ್ತ ಇರಬೆೋಕು. 

೬.೫   ಹುಲ್ಲಿನಲದಿ ಆಟದ ಪಟ್ಟು 
 ಹುಲಿಿನಲದಿ ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸುತ್ತಿದುರೆ, ಅ೦ತಹ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಕೃತಕ ಮೋಲ್ಟ್ಾುಗದ ಅಳತೆ 

ಮು೦ದೆ ಸ ಚ್ಚಸಿರುವ ಪರಿಮಿತ್ತಯಲಿಿರಬೆೋಕು; 
 ಉದು  :  ಕನಿಷಠ  ೫೮ ಅಡಿ / ೧೭.೬೮ ಮಿೋ. 
 ಅಗಲ :  ಕನಿಷಠ  ೬ ಅಡಿ / ೧.೮೩ ಮಿೋ. 
 ನಿಯಮ ೯.೮ (ಹುಲಿಿನಲಿದ ಆಟದ ಪಟಿು) ಗಮನಿಸಿ. 

೬.೬    ಚಿಕೆವರ ಕ್ರಿಕೆೀಟ 

         ಚ್ಚಕುವರ ಕ್ರಿಕೆೋಟಿನ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಉದು ವನುು ಆರ್ಾ ದೆೋಶದ ಕ್ರಿಕೆೋಟ ಆಡಳ್ಳತ ಮ0ಡಲಿಗಳು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೆೋಕು. 

 

ನಿಯಮ  ೭  ಕ್ರಿೀಸ್ ಗಳು 
೭.೧  ಕ್ರಿೀಸ್ ಗಳು 
 ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಪಿತ್ತ ತುದಿಯಲಿಿ  ೭.೨, ೭.೩ ಮತುಿ ೭.೪ ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಬಿಳ್ಳ ಬಣಣದಲಿಿ ಒ೦ದೆ ೦ದು 

ಬೌಲಿ೦ಗ್, ಪ್ಪಿ೦ಗ್ ಮತುಿ ಎರಡು ರಿಟನ್ಿ  ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳನುು ಹಾಕಬೆೋಕು. ಅನುಬ೦ಧ “ಸಿ” ಗಮನಿಸಿ. 
೭.೨      ಬ್ೌಲ್ಲ೦ಗ್  ಕ್ರಿೀಸ್ 
 ಬೌಲಿ೦ಗ್  ಕ್ರಿೋಸ್ಟ, ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗುರುತ್ತನ ಹಿ೦ಬದಿಯ ಅ೦ಚಾಗಿದುು, ಇದು ೮ ಅಡಿ ೮ ಇ೦ಚ್ು / ೨.೬೪ ಮಿೋ. 

ಉದುವಿರಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೬.೧ (ಆಟದ ಪಟಿುಯ ವಿಸಿಿೋಣಿ) ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಕೆ ನೆಯನುು 
ಗುರುತ್ತಸುವ ಗೆರೆರ್ಾಗಿರುತದಿೆ. 

 
 ೭.೩      ಪೊಪ೦ಗ್ ಕ್ರಿೀಸ್ 
 ಪ್ಪಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ, ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗುರುತ್ತನ ಹಿ೦ಬದಿಯ ಅ೦ಚಾಗಿದುು, ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ನ ಮು೦ಭಾಗದಲಿಿ ೪ ಅಡಿ 

/ ೧.೨೨ ಮಿೋ. ಅ೦ತರದಲಿಿ ಸಮಾನಾ೦ತರವಾಗಿ ಇರಬೆೋಕು. ಪ್ಪಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸನುು ಎರಡ  ಬದಿಯ ಮಧಾದ 
ಘ ಟಗಳ ಮಧಾಭಾಗಗಳನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ ಕಾಲುನಿಕ ರೆೋಖ್ೆಯ ಎರಡ  ಬದಿಯಲಿಿ ಕನಿಷಠ ೬ ಅಡಿ /      
೧.೮೩ ಮಿೋ. ಗಳವರೆಗೆ ಹಾಕಬೆೋಕು ಮತುಿ ಇದರ ಉದುಕೆು ಮಿತ್ತ ಇಲಿ ಎ೦ದು ಭಾವಿಸಬೆೋಕು. 
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೭.೪     ರಿಟರ್ನಿ ಕ್ರಿೀಸ್ 
 ರಿಟನ್ಿ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು,  ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗುರುತ್ತನ ಒಳ ಅ೦ಚಾಗಿದುು,  ಇವು ಪ್ಪಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗೆ 

ಲ೦ಬಕೆ ೋನವಾಗಿರಬೆೋಕು. ಇದನುು ಎರಡ  ಬದಿಯ ಮಧಾದ ಘ ಟಗಳ ಮಧಾಭಾಗಗಳನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ 
ಕಾಲುನಿಕ ರೆೋಖ್ೆಯ ಎರಡ  ಬದಿಯಲಿಿ ೪ ಅಡಿ ೪ ಇ೦ಚ್ು / ೧.೨೨ ಮಿೋ. ಅ೦ತರದಲಿಿ ಹಾಕಬೆೋಕು. ಪಿತ್ತ 
ರಿಟನ್ಿ ಕ್ರಿೋಸನುು ಪ್ಪಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ನ ಹಿ೦ಭಾಗದಲಿಿ ಕನಿಷಠ ೮ ಅಡಿ / ೨.೪೪ ಮಿೋ. ಉದುಕೆು ಹಾಕಬೆೋಕು 
ಹಾಗ  ಇದರ ಉದುಕೆು ಮಿತ್ತ ಇಲಿ ಎ೦ದು ಭಾವಿಸಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ  ೮  ಘೂಟಗಳು (ವಿಕೆಟ್ ಗಳು) 
೮.೧   ವಿವರಣೆ, ಅಗಲ ಮತುಿ ನೆಡುವಿಕೆ 
 ಎರಡು ರ್ೆ ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನುು, ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳ ಮಧಾಭಾಗದಲಿಿ ೨೨ ಗಜಗಳ /೨೦.೧೨ ಮಿೋ. 

ಅ೦ತರದಲಿಿ ಪರಸುರ ಅಭಿಮುಖ್ವಾಗಿ ಸಮಾನಾ೦ತರದಲಿಿ ನೆಡಬೆೋಕು. ಪಿತ್ತಯೊ೦ದು ರ್ೆ ತೆ  ೯ ಇ೦ಚ್ು / 
೨೨.೮೬ ಸೆ೦.ಮಿೋ. ಅಗಲವಿದುು ಮ ರು ಮರದ ಘ ಟಗಳನುು ಹೆ ೦ದಿದುು ಅವುಗಳ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಎರಡು 
ಬೆಲ್ ಗಳ್ಳರಬೆೋಕು. ಅನುಬ೦ಧ “ಡಿ” ಗಮನಿಸಿ.  

೮.೨ ಘೂಟಗಳ ಅಳತೆ   
 ಘ ಟಗಳ ಮೋಲಿನ ತುದಿಯು ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ಾುಗದಿ೦ದ ೨೮ ಅ೦ಗುಲ / ೭೧.೧೨ ಸೆ೦. ಮಿೋ. 

ಎತಿರದಲಿಿದುು, ಅವುಗಳ ಮೋಲ್ಟ್ಾುಗ ಬೆೋಲ್ಸ ಇಡಲು ಮಾಡಿದ ಒ೦ದು ಕಚ್ಚಚನ ಹೆ ರತಾಗಿ ಅಧಿ 
ವತುಿಳಾಕಾರವಾಗಿರಬೆೋಕು. ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲಿನ ಘ ಟದ ಭಾಗವು ಕೆ ಳವೆರ್ಾಕಾರದಾುಗಿದುು ಅದರ 
ತುದಿಯು ಅಧಿ ವತುಿಳಾಕಾರವಾಗಿರಬೆೋಕು ಹಾಗ  ವೃತಾಿಕಾರದ ವಾಾಸವು ೧.೩೮ ಅ೦ಗುಲ /        
೩.೫೦ ಸೆ೦.ಮಿೋ. ಗಿ೦ತ  ಕಡಿಮ ಅಥವಾ ೧.೫ ಅ೦ಗುಲ / ೩.೮೧ ಸೆ೦.ಮಿೋ. ಗಿ೦ತ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಾರದು. 
ಅನುಬ೦ಧ “ಡಿ” ಗಮನಿಸಿ.  

೮.೩  ಬ್ೆೀಲ್್ 
೮.೩.೧     ಘ ಟಗಳ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳನುು ಇಟಾುಗ,   
 - ೦.೫ ಅ೦ಗುಲ / ೧.೨೭ ಸೆ೦.ಮಿೋ. ಗಿ೦ತ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಬರಬಾರದು. 
 - ಘ ಟಗಳ ಮಧೆಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಚ್ಚಚನಲಿಿ ಕ ಡಬೆೋಕು. 
೮.೩.೨ ಪಿತ್ತಯೊ೦ದು ಬೆೋಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ  ನಿದಿಿಷುತೆಗೆ ಒಳಪಟಿುರಬೆೋಕು. ಅನುಬ೦ಧ “ಡಿ” ಗಮನಿಸಿ.  
  ಒಟಾುರೆ ಉದುಳತೆ ೪.೩೧ ಅ೦ಗುಲ / ೧೦.೯೫ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 
  ಬಾಾರಲ್ ಉದುಳತೆ ೨.೧೩ ಅ೦ಗುಲ / ೫.೪೦ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 
  ಉದುದ ಸಿುಗೆ ೋಟ್ ೧.೩೮ ಅ೦ಗುಲ / ೩.೫೦ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 
  ಚ್ಚಕು ಸಿುಗೆ ೋಟ್  ೦.೮೧ ಅ೦ಗುಲ / ೨.೦೬ ಸೆ೦.ಮಿೋ 
೮.೩.೩ ಎರಡ  ಸಿುಗೆ ೋಟ್ ಗಳು ಹಾಗ  ಬಾಾರಲ್ ಸಮಾನ ಮಧಾ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಹೆ ೦ದಿರಬೆೋಕು. 
೮.೩.೪ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿ೦ದ ಬೆಲ್ಸ ಗಳು ಘ ಟಗಳ್ಳ೦ದ ಎಷುು ದ ರ 

ಚ್ಲಿಸಬಹುದೆ೦ದು ಪ೦ದಾದ ಆಡಳ್ಳತ ಮ೦ಡಳ್ಳ ಮತುಿ ಮೈದಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ನಿಧಿರಿಸಿ  ಅದಕೆು ತಕು ಸಲಕರಣೆಯನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಹುದು. 

೮.೪ ಕ್ರರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 
 ಆರ್ಾ ದೆೋಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳ್ಳತ ಮ೦ಡಳ್ಳಯು, ಘ ಟಗಳ ಮತುಿ ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳ ಅಳತೆ ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 
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೮.೫ ಬ್ೆೀಲ್್ ಗಳನುು ಉಪಯೀಗ್ರಸದಿರುವುದು 
  ಅವಶಾವೆ೦ದು ಕ೦ಡುಬ೦ದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಆಟದಲಿಿ ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳನುು ಬಳಸದಿರಲು ನಿಧಿರಿಸಬಹುದು. 

ಅವರು ಹಾಗೆ ನಿಧಿರಿಸಿದರೆ, ಎರಡ  ಬದಿಯಲಿಿ ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. ಪರಿಸಿೆತ್ತ 
ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳ ಬಳಕೆಯನುು ಮು೦ದುವರೆಸಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೨೯.೪ (ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳನುು 
ತೆಗೆಯುವುದು) ಗಮನಿಸಿ. 

 
ನಿಯಮ  ೯ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುು ಸಿದಧಪಡಿಸುವುದು ಮತುಿ  ಉಸುಿವಾರಿ 

 ೯.೧ ರೊೀಲ್ಲ೦ಗ್ (ಉರುಳುಕಲುಿ ಉರುಳಿಸುವುದು) 
 ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ೯.೧.೧ ಮತುಿ ೯.೧.೨ರಲಿಿ ಅನುಮತ್ತಸಿರುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಪ೦ದಾದ 

ಸಮಯದಲಿಿ ಉರುಳುಕಲುಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ0ತ್ತಲ.ಿ (ರೆ ೋಲಿ೦ಗ್  ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ). 
೯.೧.೧  ರೊೀಲ್ಲ೦ಗ್  ಅವಧಿ ಮತುಿ ಸ೦ದರ್ಿ 

 ಪ೦ದಾ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲಿಿ, ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನ ಕೆ ೋರಿಕೆಯ ಮೋರೆಗೆ ೭ 
ನಿಮಿಷ ಮಿೋರದ ಅವಧಿಗೆ, ಪ೦ದಾದ ಮೊದಲ ಸರದಿಯನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ , ಉಳ್ಳದ ಪಿತ್ತ 
ಸರದಿಯ ಪಾಿರ೦ಭಕೆು ಮೊದಲು ಮತುಿ ಪಿತ್ತ ಮು೦ದಿನ ದಿನದ ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭಕೆು ಮೊದಲು 
ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ರೆ ೋಲಿ೦ಗ್  ಮಾಡಬಹುದು. 

೯.೧.೨ ತಡವಾಗ್ರ ಆರ೦ರ್ಗೊ೦ಡ ನ೦ತರದ ರೊೀಲ್ಲ೦ಗ್  
 ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಅನುಮತ್ತಸಿರುವುದರ ರ್ೆ ತೆಗೆ, ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವಿಕೆಯ ನ೦ತರ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ 

ಮೊದಲ ಸರದಿ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಆಟದ ಪಾಿರ೦ಭ ವಿಳ೦ಬಗೆ ೦ಡರೆ, ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕನು ೭ ನಿಮಿಷಗಳನುು ಮಿೋರದ ಅವಧಿಗೆ ರೆ ೋಲಿ೦ಗ್  ಕೆ ೋರಬಹುದು. ಆದರೆ, 
ಅ೦ಪೆೈರುಗಳು, ಈ ವಿಳ೦ಬವು ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಗಮನಾಹಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿಲಿವೆ೦ದು 
ತ್ತೋಮಾಿನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಇ೦ತಹ ಕೆ ೋರಿಕೆಯನುು ತ್ತರಸುರಿಸಬೆೋಕು. 

೯.೧.೩ ಉರುಳುಕಲ್ಲಿನ (ರೊೀಲರ್) ಆಯ್ಕೆ 
 ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಉರುಳುಕಲುಿಗಳು (ರೆ ೋಲರ್) ಲಭಾವಿದುರೆ, ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ 

ನಾಯಕನು ರ್ಾವುದೆೋ ಒ೦ದನುು ಆಯುುಕೆ ಳಿಬಹುದು. 
೯.೧.೪ ಅನುಮರ್ತಸಿದ ರೊೀಲ್ಲ೦ಗ್ ನ  ವೆೀಳ  ೆ
 ರ್ಾವುದೆೋ ದಿನದ ಆಟದ ಪಾಿರ೦ಭಕೆು ಮು೦ಚೆ ೭ ನಿಮಿಷಕೆು ಮಿೋರದ೦ತೆ ಅನುಮತ್ತಸಿದ 

ರೆ ೋಲಿ೦ಗ್ , ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭದ ನಿಗದಿತ ವೆೋಳ  ೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ನಿಗದಿತ  ವೆೋಳೆಯ ೩೦ 
ನಿಮಿಷಗಳ್ಳಗಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ ಪಾಿರ೦ಭಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನು 
ರೆ ೋಲಿ೦ಗನುು, ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭದ ನಿಗದಿತ ವೆೋಳ  ೆಅಥವಾ ಪುನರ್ ನಿಗದಿತ  ವೆೋಳೆಯ ೧೦ 
ನಿಮಿಷಗಳ ಮು೦ಚ್ಚನವರೆಗೆ ವಿಳ೦ಬಿಸಬಹುದು. 

೯.೨ ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯ ಮೀಲ್ಲನ ಕಸವನುು ತೆಗೆಯುವುದು 
೯.೨.೧ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಕಸವನುು ತೆಗೆಯಬೆೋಕು.  

೯.೨.೧.೧ ಪಿತ್ತ ದಿನ ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವುದಕೆು ಮು೦ಚೆ, ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲಿನ ಹುಲುಿ 
ಕತಿರಿಸಿದ ನ೦ತರ ಮತುಿ ರ್ಾವುದೆೋ ರೆ ೋಲಿ೦ಗ್ ಗಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ, ಆಟ 
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ಪಾಿರ೦ಭಕೆು ನಿಗದಿತ ವೆೋಳ  ೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ನಿಗದಿತ  ವೆೋಳೆಯ ೩೦ 
ನಿಮಿಷಗಳ್ಳಗಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ ಅಥವಾ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ನ೦ತರ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 

೯.೨.೧.೨ ಸರದಿಗಳ ನಡುವೆ, ರೆ ೋಲಿ೦ಗ್ ಏನಾದರ  ಇದುರೆ, ಅದಕೆು ಮೊದಲು.  
೯.೨.೧.೩ ಎಲಿ ಭೆ ೋಜನದ ವಿರಾಮಗಳಲಿಿ. 

೯.೨.೨ ಮೋಲಿನ ೯.೨.೧ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಗುಡಿಸುವ ಮ ಲಕ ಕಸವನುು ತೆಗೆಯಬೆೋಕು, ಆದರೆ 
ಇದರಿ೦ದ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ಾುಗಕೆು ಹಾನಿರ್ಾಗುತಿದೆ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ 
ಕಸವನುು ಗುಡಿಸದೆ, ಕೆೈಯಿ೦ದ ತೆಗೆಯಬೆೋಕು. 

೯.೨.೩ ಮೋಲಿನ ೯.೨.೧ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವುದರ ರ್ೆ ತೆಗೆ, ಹುಲುಿ ಕತಿರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತುಿ ರ್ಾವುದೆೋ 
ಅ೦ಪೆೈಗೆಿ ಬೆೋಕೆನಿಸಿದಾಗ ಗುಡಿಸದೆ, ಕೆೈಯಿ೦ದ ಕಸವನುು ತೆಗೆಯಬಹುದು. 

೯.೩ ಹುಲುಿ ಕತಿರಿಸುವುದು 
೯.೩.೧  ಹುಲುಿ ಕತಿರಿಸುವ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ 

೯.೩.೧.೧ ಪ೦ದಾ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವುದಕೆು ಮೊದಲು, ಎಲಿ ತರದ ಹುಲುಿ ಕತಿರಿಸುವಿಕೆಯ 
ಜವಾಬಾುರಿ  ಮೈದಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದುು. 

೯.೩.೧.೨ ಅನ೦ತರದ ಎಲಿ ಹುಲುಿ ಕತರಿಿಸುವ ಕೆಲಸ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಮೋಲಿವಚಾರಣೆಯಲಿಿ 
ನಡೆಯಬೆೋಕು. 

೯.೩.೨ ಆಟದ ಪಟ್ಟು ಮತುಿ ಮೈದಾನ 
 ಪ೦ದಾದ ಪೂತ್ತಿ ಅವಧಿಗೆ, ಎರಡ  ತ೦ಡಗಳ್ಳಗೆ ಮೈದಾನದ ಸಿೆತ್ತಯು ಸಾಧಾವಾದಷ ು 

ಒ೦ದೆೋ ರಿೋತ್ತಯದಾುಗಿರಲು, ಹವಾಮಾನ ಹಾಗ  ಮೈದಾನದ ಸಿೆತ್ತ ಅನುಕ ಲವಾಗಿದುಲಿಿ, 
ಆಟವು ಪಾಿರ೦ಭಗೆ ಳುಿತಿದೆ ಎ೦ದು ನಿರಿೋಕ್ಷೆ ಇರುವ ಪಿತ್ತ ದಿನದ೦ದು ಆಟದ ಪಟಿು ಮತುಿ 
ಮೈದಾನದ ಹುಲಿನುು ಕತಿರಿಸಬೆೋಕು. 

 ಮೈದಾನದ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸಿತೆ್ತಯನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಕಾರಣಗಳ್ಳಗಾಗಿ  
ಪೂತ್ತಿ ಮೈದಾನದ ಹುಲನಿುು ಕತಿರಿಸಲು ಆಗದಿದುಲಿಿ, ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಹುಲುಿ 
ಕತಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಕಿಮದ ಬಗೆೆ ಮೈದಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಮತುಿ 
ನಾಯಕರುಗಳ್ಳಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೯.೩.೩ ಹುಲುಿ ಕತಿರಿಸುವ ಸಮಯ 
೯.೩.೩.೧   ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ದಿನ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಹುಲುಿ ಕತಿರಿಸುವಿಕೆಯು, ಆರ್ಾ ದಿನದ 

ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವುದಕೆು ನಿಗದಿತ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ನಿಗದಿತ ವೆೋಳೆಗಿ೦ತ ೩೦ 
ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ರೆ ೋಲಿ೦ಗ್ ಗೆ ಮೊದಲು ಕಸಗುಡಿಸುವ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ 
ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಅವಶಾವಿದುಲಿಿ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲಿನ ಕಸವನುು ಗುಡಿಸುವ 
ಬದಲು ಕೆೈಯಿ೦ದ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ೯.೨.೩ ಗಮನಿಸಿ. 

೯.೩.೩.೨ ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ದಿನ ಪೂತ್ತಿ ಮೈದಾನದ ಹುಲುಿ ಕತಿರಿಸುವಿಕೆಯು, ಆರ್ಾ 
ದಿನದ ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವುದಕೆು ನಿಗದಿತ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ನಿಗದಿತ 
ವೆೋಳೆಗಿ೦ತ ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳಿಬೆೋಕು.  
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೯.೪ ಆಟದ ಪಟ್ಟುಗೆ ನಿೀರು ಹನಿಸುವುದು 
 ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಆಟದ ಪಟಿುಗೆ ನಿೋರನುು ಹನಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. 
೯.೫ ಕ್ರಿೀಸ್ ಗಳನುು  ಮರು ಗುರುತು ಮಾಡುವುದು 
 ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳನುು ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಗತಾವೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದಾಗಲ್ಟ್ೆಲಿ ಮರು ಗುರುತು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
೯.೬ ಹೆಜ್ೆೆಯ ಗುರುತುಗಳನುು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು 
 ಆಟವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಬೌಲರ್ ಹಾಗ  ದಾ೦ಡಿಗರ ಹೆರ್ೆೆಯಿ೦ದಾದ ಗುರುತುಗಳನುು  

ಅವಶಾವಿದಾುಗಲ್ಟ್ೆಲಿ   ಸವಚ್ೆವಾಗಿರಿಸಿ ಒಣಗಿಸಬೆೋಕು. 
 ಒ೦ದು ಇಲಿವೆೋ ಹೆಚ್ಚಚನ ದಿನದ ಪ೦ದಾಗಳಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅವಶಾವೆನಿಸಿದರೆ, ಬೌಲರನು ಚೆ೦ಡು ಎಸೆಯುವ 

ಅ೦ತ್ತಮ ಹೆರ್ೆೆಯಲಿಿ ಮಾಡಿರುವ ಗುರುತನುು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆ ರ್ಾಗದಲಿಿ ಹುಲಿನುು ನೆಡಲು ಇಲಿವೆೋ ಶಿೋಘಿವಾಗಿ 
ಆವರಿಸಿಕೆ ೦ಡು ಹೆ ೦ದಿಕೆ ಳುಿವ ಪದಾಥಿವನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲು ಅನುಮತ್ತ ಕೆ ಡಬೆೋಕು. 

೯.೭ ಹೆಜ್ೆೆಯ ಗುರುತುಗಳನುು ರ್ದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತುಿ ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯ ಉಸುಿವಾರಿ 
 ಆಟದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಆಟಗಾರರು ತಮಮ ಕಾಲನುು ಭದಿವಾಗಿ ಊರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲು  ಮರದ ಹೆ ಟುನುು 

ಉಪಯೊೋಗಿಸಲು ಸಮಮತ್ತಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿ೦ದ ಆಟದ ಪಟಿುಗೆ ರ್ಾವುದೆೋ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರದು ಮತುಿ 
ನಿಯಮ ೪೧ (ನಿಯಮಬದಧ ಮತುಿ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಆಟ) ದ ಉಲಿ೦ಘನೆ ಆಗಬಾರದು. 

೯.೮ ಹುಲ್ಲಿನಲದಿ ಆಟದ ಪಟ್ಟು 
 ಸ ಕಿವೆನಿಸುವ ಕಡೆಗಳಲಿಿ ೯.೧ ರಿ೦ದ ೯.೭ ರಲಿಿ ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿಬ೦ಧನೆಗಳು ಅನವಯಿಸುತಿವೆ. 

ನಿಯಮ  ೧೦ ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯನುು ಹೊದಿಸುವುದು 
೧೦.೧ ಪ೦ದಾಕೆೆ ಮದಲು 
 ಪ೦ದಾಕೆು ಮೊದಲು ಆಟದ ಪಟಿುಗೆ ಹೆ ದಿಕೆ ಹಾಕುವ ಜವಾಬಾುರಿ ಮೈದಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದಾುಗಿರುತಿದೆ. 
 ಆದಾಗ ಾ, ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಯಕರುಗಳ್ಳಗೆ ತಮಮ ತಮಮ ತ೦ಡಗಳನುು ನಾಮಾ೦ಕ್ರತ 

ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲು ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ನಿಯಮ ೨ (ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು), 
೬ (ಆಟದ ಪಟಿು), ೭ (ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು), ೮ (ಘ ಟಗಳು) ಮತುಿ ೯ (ಸಿದಧತೆ ಮತುಿ ಉಸುಿವಾರಿ)ಗಳ ಪಿಕಾರ ನಿಗದಿತ 
ಕತಿವಾಗಳನುು  ನಿವಿಹಿಸಲು ಸ ಕಿ ವಾವಸೆೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. 

೧೦.೨ ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ
 ನಿಬ೦ಧನೆಗಳ ಮ ಲಕ ಇತರೆ ಅವಕಾಶವನುು ಕಲಿುಸದಿದುಲಿಿ  ಅಥವಾ ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವುದಕೆು ಮೊದಲು 

ಒಪು೦ದ ಮಾಡಿಕೆ ೦ಡಿರದಿದುಲಿಿ, ಪ೦ದಾದ ಪಿತ್ತ ರಾತ್ತಿ ಹಾಗ  ಪ೦ದಾ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಕೆಟು 
ಹವಾಮಾನವಿದಾುಗ; 
೧೦.೨.೧  ಇಡಿೋ ಆಟದ ಪಟಿು ಹಾಗ   ಪಟಿುಯನುು ದಾಟಿ ಕನಿಷಠ ೪ ಅಡಿ/೧.೨೨ ಮಿೋ. ಗಳಷುು ಹೆ ದಿಕೆ 

ಹಾಕಬೆೋಕು. 
 ೧೦.೨.೨  ಸಾಧಾವಾದರೆ ಬೌಲರನ ಓಟದ ಪಥವನ ು ಹೆ ದಿಸಬೆೋಕು. 

೧೦. ೩ ಹೊದಿಕೆಯನುು ತೆಗೆಯುವುದು 
೧೦.೩.೧    ನಾಣಾ  ಚ್ಚಮುಮವಿಕೆಯನ೦ತರ, ಆ ದಿನದ ರಾತ್ತಿ, ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಹೆ ದಿಸಿದುರೆ, ನ೦ತರದ 

 ಪಿತ್ತ ದಿನದ೦ದು, ಆಟ ನಡೆಯುವ ಸಾಧಾತೆ ಇದುರೆ, ಬೆಳಗೆೆ ಸಾಧಾವಾದಷ ು ಬೆೋಗನೆ 
ಹೆ ದಿಕೆಯನುು ತೆಗೆಯಬೆೋಕು. 
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೧೦.೩.೨ ಆಟದ ದಿನದ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಪಿತ್ತಕ ಲ ಹವಾಮಾನದಿ೦ದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಹೆ ದಿಕೆಯನುು 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದುರೆ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕ ಲ ಹವಾಮಾನದಿ೦ದ ರಾತ್ತಿ ಮುಚ್ಚಚದ ಹೆ ದಿಕೆಯನುು 
ತೆಗೆಯಲು ವಿಳ೦ಬವಾದರೆ, ಅವುಗಳನುು ಪರಿಸಿತೆ್ತ  ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ತೆಗೆಯಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ ೧೧  ವಿರಾಮಗಳು 
೧೧.೧  ವಿರಾಮವೆ೦ದರೆ 

೧೧.೧.೧ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ವಿರಾಮವೆ೦ದು ವಗಿೋಿಕರಿಸಬೆೋಕು. 
- ಒ೦ದು ದಿನದ ಆಟ ಮುಕಾಿಯವಾದ ಸಮಯದಿ೦ದ ಮರು ದಿನದ ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವ 
ನಡುವಿನ ಅವಧಿ. 

- ಎರಡು ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ. 
- ಊಟದ ವಿರಾಮ. 
- ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮ. 
- ರ್ಾವುದೆೋ ಇತರ ಒಪಿುದ ವಿರಾಮ. 

೧೧.೧.೨   ನಿಯಮ ೨೪.೬ ರ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ ಈ ಎಲಿ ವಿರಾಮಗಳನುು ಮಾತಿ ನಿಗದಿತ ವಿರಾಮ ಎ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು.  

೧೧.೨ ವಿರಾಮಗಳ ಅವಧಿ 
೧೧.೨.೧  ಊಟ ಅಥವಾ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿಯು, ನಿಯಮ ೨.೩ (ನಾಯಕರೆ ೦ದಿಗೆ 

ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ನೆ) ರಲಿಿ ಒಪಿುದ ಅವಧಿಯದಾಗಿದುು, ಇದು ವಿರಾಮದ ಮೊದಲು  “ಟೆೈ೦” ಕರೆದ 
ಸಮಯದಿ೦ದ ಆ ವಿರಾಮ ಮುಗಿದನ೦ತರದ ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭಗೆ ಳುಿವ ಮೊದಲು “ಪೆಿೋ” ಎ೦ದು 
ಕರೆಯುವ ಸಮಯದ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ. 

೧೧.೨.೨ ಎರಡು ಸರದಿಯ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳದಾುಗಿದುು, ಇದು ಒ೦ದು ಸರದಿಯ 
ಮುಕಾಿಯದಿ೦ದ ಮತೆ ಿ೦ದು ಸರದಿಯ ಪಾಿರ೦ಭಕೆು “ಪೆಿೋ” ಎ೦ದು ಕರೆಯುವ ನಡುವಿನ 
ಅವಧಿ. ಆದಾಗ ಾ, ಕೆಳಗಿನ ೧೧.೩ ೧೧.೫ ಮತುಿ ೧೧.೬ ಗಮನಿಸಿ. 

೧೧.೩ ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿ 
 ೧೧.೫ ಮತುಿ ೧೧.೭ರ ಅವಕಾಶಗಳೂೆ೦ದಿಗೆ, 

೧೧.೩.೧    ರ್ಾವುದೆೋ ದಿನದ ಆಟ ಮುಗಿಯಲು ೧೦ ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಸಮಯ ಇದಾುಗ, ಒ೦ದು 
ಸರದಿಯ (innings) ಮುಕಾಿಯವಾದರೆ ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಬಾರದು (ಅಲಿಿಗೆೋ 
ಮುಕಾಿಯಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು). ಮರುದಿವಸದ ಆಟದ ಪಾಿರ೦ಭದ ಸಮಯಕೆು ರ್ಾವುದೆೋ 
ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಯನುು  ಈ ಸರದಿಯ ಮಧಾದ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮಕೆ ುಸುರ ಮಾಡಬಾರದು. 

೧೧.೩.೨    ರ್ಾವುದೆೋ ಅಡಚ್ಣೆಯಿ೦ದ ಆಟ ೧೦  ನಿಮಿಷಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ಚಚನ ಅವಧಿಗೆ  ಸೆಗಿತಗೆ ೦ಡಿದಾುಗ 
ಮತುಿ  ಆಗ ಆಟದ ಪಾಿರ೦ಭಕೆು ೧೦ ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚಗೆ ಸಮಯವಿದಾುಗ, ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕನು ತನು ಸರದಿ ಮುಕಾಿಯವಾಯಿತೆ೦ದು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಿದರೆ ಇಲಿವೆೋ ಸರದಿಯನುು 
ತಾಜಿಸಿದರೆ, ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮವು ಅಡಚ್ಣೆ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸೆೋರಿದೆ 
ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಯಬೆೋಕು. ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ಅಡಚ್ಣೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ೧೦ ನಿಮಿಷಕ್ರು೦ತ ಕಡಿಮ 
ಸಮಯವಿದಾುಗ ನಾಯಕನು ಸರದಿಯ ಸಮಾಪಿಿಯನುು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಿದರೆ ಇಲಿವೆೋ ಸರದಿಯನುು 
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ಬಿಟುು ಕೆ ಟುರೆ/ ತಾಜಿಸಿದರೆ, ಮು೦ದಿನ ಸರದಿಯು, ಘ ೋಷಣೆಯ ಸಮಯದ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ 
ನ೦ತರ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗಬೆೋಕು. 

೧೧.೩.೩  ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನು ತನು ಸರದಿ, ಪಾನಿಯ ವಿರಾಮವನುು ಬಿಟುು ಬೆೋರಾವುದೆೋ 
ವಿರಾಮದಲಿಿ ಕನಿಷಠ ೧೦ ನಿಮಿಷ ಉಳ್ಳದಿರುವಾಗ ಮುಕಾಿಯವಾಯಿತೆ೦ದು  ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಿದರೆ 
ಅಥವಾ ಸರದಿಯನುು ತಾಜಿಸಿದರೆ, ವಿರಾಮವು ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯದೆು ಇರಬೆೋಕು ಮತುಿ ೧೦ 
ನಿಮಿಷಗಳ ಸರದಿ ಮಧಾದ ವಿರಾಮ ಈ ವಿರಾಮದಲಿಿ ವಿಲಿೋನಗೆ ೦ಡಿದೆ ಎ೦ದು ಭಾವಿಸಬೆೋಕು. 
ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆವಿರಾಮದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ೧೦ ನಿಮಿಷಕ್ರು೦ತ ಕಡಿಮ ಸಮಯವಿದಾುಗ ನಾಯಕನು 
ಸರದಿಯ ಸಮಾಪಿಿಯನುು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಿದರೆ ಇಲಿವೆೋ ಸರದಿಯನುು ತಾಜಿಸಿದರೆ, ವಿರಾಮವನುು  
ಅಗತಾವಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚಸಿ ಮು೦ದಿನ ಸರದಿಯನುು ಘ ೋಷಣೆಯ ಸಮಯದಿ೦ದ ೧೦ 
ನಿಮಿಷಗಳ ನ೦ತರ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗಬೆೋಕು.  

೧೧.೪  ವಿರಾಮಗಳ ನಿರ್ಾಿರಿತ ಅವಧಿಯನುು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 
 ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ, 

ಆಟದ ಸಮಯ, ಮೈದಾನದ ಸಿೆತ್ತ, ಪಿತ್ತಕ ಲ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ವಿಶೆೋಷ ಕಾರಣಗಳ್ಳಗಾಗಿ 
ಹಾಳಾಗಿದುರೆ ಅಥವಾ ನಿಧಾಿರಿತ ವಿರಾಮಗಳ ಹೆ ರತಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಿ೦ದ ಹೆ ರ ಬ೦ದರೆ, 
ಊಟದ ಮತುಿ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನುು ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಮತುಿ ಇಬಬರ  
ನಾಯಕರು ಒಪಿುದರೆ, ನಿಯಮ ೧೧.೨ ರ ಅಗತಾಗಳನುಸಾರವಾಗಿ ಮತುಿ  ನಿಯಮ ೧೧.೫, ೧೧.೬, ೧೧.೭ 
ಮತುಿ ೧೧.೮.೩ ಗಳನುು ಉಲಿ೦ಘಿಸದೆ ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಬಹುದು. 

೧೧.೫  ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಿರ್ಾಿರಿತ ಸಮಯವನುು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 
೧೧.೫.೧   ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಿಗದಿತ ವೆೋಳೆಗೆ ೧೦ ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ 

ಸಮಯವಿರಬೆೋಕಾದರೆ, ಒ೦ದು ಸರದಿಯ ಸಮಾಪಿಿರ್ಾದರೆ. ಊಟದ ವಿರಾಮವನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು ಮತುಿ ಅದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯದಾುಗಿರಬೆೋಕು ಮತುಿ ಈ ಅವಧಿ ೧೦ 
ನಿಮಿಷದ ಸರದಿಗಳ ಮಧಾದ ಅವಧಿಯನುು ಒಳಗೆ ೦ಡಿದೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೧೧.೫.೨ ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ಪಿತ್ತಕ ಲ ಹವಾಮಾನ, ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಮೈದಾನದ ಸಿೆತ್ತಯಿ೦ದ ಅಥವಾ 
ವಿಶೆೋಷ ಕಾರಣಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯದ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ 
ಆಟ ಸೆಗಿತಗೆ ೦ಡರೆ, ನಿಯಮ ೧೧.೪ರ ಪಿಕಾರ ಒಪು೦ದ ಮಾಡಿಕೆ ೦ಡಿರಲಿ ಅಥವಾ 
ಇಲಿದಿರಲಿ,  ಊಟದ ವಿರಾಮವನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ವಿರಾಮವು ನಿಧಾಿರಿತ 
ಅವಧಿಯದಿದುು, ಆಟ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸಿತೆ್ತ ಸುಧಾರಿಸಿದ 
ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಬೆೋಕು. 

೧೧.೫.೩ ನಿಧಾಿರಿತ ಊಟದ ವಿರಾಮಕೆು ೧೦ಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳರಬೆೋಕಾದರೆ,  ರ್ಾವುದೆೋ 
ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನ ಬಿಟುು ಬ೦ದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಮತುಿ ಇಬಬರ  
ನಾಯಕರು ಒಪುದ ಹೆ ರತು, ಊಟದ ವಿರಾಮವನುು ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯಕೆು 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 
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೧೧.೬ ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ನಿರ್ಾಿರಿತ ಸಮಯವನುು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 
೧೧.೬.೧   ನಿಧಾಿರಿತ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮದ ಸಮಯಕೆು ೩೦ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳದಾುಗ, ಸರದಿಯ 

ಸಮಾಪಿಿರ್ಾದರೆ, ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮವನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ವಿರಾಮವು ನಿಧಾಿರಿತ 
ಅವಧಿಯದಾುಗಿರಬೆೋಕು ಹಾಗ  ಸರದಿಗಳ ಮಧಾದ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯನುು 
ಒಳಗೆ ೦ಡಿದೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೧೧.೬.೨ ನಿಧಾಿರಿತ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮದ ಸಮಯಕೆು ೩೦  ನಿಮಿಷಗಳ್ಳದಾುಗ, ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ  
ವಿರಾಮ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿದುರೆ, ಆ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಪರಿಸಿತೆ್ತ ಪಿತ್ತಕ ಲ 
ವಿಲಿದಿದುರೆ, ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಬೆೋಕು. 

೧೧.೬.೩ ನಿಧಾಿರಿತ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮದ ಸಮಯಕೆು ೩೦ ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಸಮಯವಿದಾುಗ, 
ಪಿತ್ತಕ ಲ ಹವಾಮಾನ, ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಮೈದಾನದ ಸಿೆತ್ತಯಿ೦ದ ಅಥವಾ ವಿಶೆೋಷ 
ಕಾರಣಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಆಟ ಸೆಗಿತಗೆ ೦ಡರೆ,  

 ನಿಯಮ ೧೧.೪ ರ ಪಿಕಾರ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮದ ಸಮಯವನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಲು 
ಒಪು೦ದವಿರದಿದುರೆ, 

 ಅಥವಾ ೧೧.೯ ಪಿಕಾರ ಚ್ಹ ವಿರಾಮವನುು ತಾಜಿಸಲು ಒಪಿುಲಿದಿದುರೆ, 
 ವಿರಾಮವನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ವಿರಾಮವು ನಿಧಾಿರಿತ ಅವಧಿಯದಿುರಬೆೋಕು. 

ಆಟವು ವಿರಾಮದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದನ೦ತರ ಇಲಿವೆೋ ಪರಿಸಿತೆ್ತ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 
ಮು೦ದುವರೆಸಬೆೋಕು. 

೧೧.೬.೪ ನಿಧಾಿರಿತ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮಕೆು ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳರುವಾಗ  ಆಟ ಸೆಗಿತಗೆ ೦ಡಿದುರೆ ನಿಯಮ 
೧೧.೪ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

೧೧.೭ ಊಟದ ಅಥವಾ ಚಹಾ ವಿರಾಮ – ೯ ಹುದಾರಿಗಳ ಪಥನ 
 ಊಟದ ಮತುಿ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮಗಳ್ಳಗೆ, 
  ವಿರಾಮದ  ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯಕೆು ೩ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳರುವಾಗ, ೯ ಹುದುರಿಗಳ ಪಥನವಾಗಿದುರೆ ಅಥವಾ ೯ನೆೋ 

ಹುದುರಿ ವಿರಾಮದ ೩ ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯದಲಿಿ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓವರಿನ 
ಕೆ ನೆಯ ಎಸೆತವನ ು ಸೆೋರಿ ೯ ನೆಯ ಹುದುರಿಯ ಪಥನವಾದರೆ, 

 ನಿಯಮ ೧೨.೫ರ ನಿಬ೦ಧನೆಗಳು ಅನವಯವಾಗುವುದಿಲ ಿಮತುಿ  ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯದ ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳ 
ನ೦ತರ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓವರಿನ ಮುಕಾಿಯದ ನ೦ತರ, ಆಟಗಾರರು ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ 
ಮೈದಾನದಿ೦ದ ಹೆ ರಬರದ  ಹೆ ರತು ಅಥವಾ ಸರದಿಯು ಮುಕಾಿಯವಾಗದ ಹೆ ರತು, ವಿರಾಮವನುು 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

 ನಿಯಮದ ಈ ಭಾಗದ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ, ದಾ೦ಡಿಗನೆ ಬಬನ ನಿವೃತ್ತಿಯನುು ಹುದುರಿಯ ಪಥನವೆ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

೧೧.೮ ಪಾನಿೀಯ ವಿರಾಮ 
೧೧.೮.೧   ರ್ಾವುದೆೋ ದಿನದ ಆಟದ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮವಿರುತಿದೆ೦ದು 

ನಿಧಿರಿಸಿದರೆ, ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವ ಅವಕಾಶ ಎರಡ  ತ೦ಡಗಳ್ಳಗೆ 
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ಇರುತಿದೆ. ಪಿತ್ತ ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮವು ಗರಿಷಠ ೫ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳಗೆ ಮಿೋರದ೦ತೆ, ಸಾಧಾವಾದಷ ು  
ಕಡಿಮ ಅವಧಿಗೆ ಸಿೋಮಿತಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೧೧.೮.೨ ನಿಯಮ ೧೧.೯ ರಲಿಿ ಅನುಮತ್ತಸಿರುವ೦ತೆ ಇಬಬರ  ನಾಯಕರು ಈ ವಿರಾಮವನುು ತಾಜಿಸಲು 
ಒಪಿುರದಿದುರೆ, ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮವನುು ಅದರ ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯದಲಿಿ ಚಾಲಿಿ ಇರುವ ಓವರ್ 
ಮುಗಿದನ೦ತರ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಆದರೆ, ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯದ ೫ ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ 
ಹುದುರಿಯ ಪಥನವಾದರೆ ಅಥವಾ ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿವೃತಿನಾದರೆ, ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮವನುು 
ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮದ ವೆೋಳೆಯಲಿಿ ೧೧.೮.೩ ರಲಿ ಿ
ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವುದನುು ಬಿಟುು, ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಯನುು ಮಾಡಬಾರದು. 

೧೧.೮.೩ ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮದ ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯದ ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳೂೆಳಗೆ, ಸರದಿ ಸಮಾಪಿರಿ್ಾದರೆ 
ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರು ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಮೈದಾನದಿ೦ದ ಹೆ ರಬ೦ದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು 
ಮತುಿ ಇಬಬರ  ನಾಯಕರು ಒಟಿುಗೆ ಆಟದ ಆ ಭಾಗದ ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮದ ಸಮಯವನುು 
ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬಹುದು. 

೧೧.೮.೪ ನಿಯಮ ೧೨.೬ (ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯ ಅವಧಿ – ಓವರ್ ಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ) ರಲಿ ಿ
ವಿವರಿಸಿರುವ೦ತೆ, ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮವನುು 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು.  ಈ ನಿಬ೦ಧನೆಗೆ ಒಳಪಟುು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು  ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮದ 
ಸಮಯವನುು ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು ಮತುಿ ತದನ೦ತರದ ಪಿತ್ತ ದಿನದ ಆಟ 
ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವ ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯಕ್ರು೦ತ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು  ನಿಧಿರಿಸಬಹುದು. 

೧೧.೯ ವಿರಾಮಗಳನುು ತಾಜಿಸಲು ಒಪಪ೦ದ 
 ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ, ಇಬಬರ  ನಾಯಕರು ಚ್ಹಾ ಅಥವಾ ರ್ಾವುದೆೋ ಪಾನಿೋಯ 

ವಿರಾಮಗಳನುು ತಾಜಿಸಲು ಒಪಿುಕೆ ಳಿಬಹುದು. ಈ ನಿಧಾಿರವನುು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
 ಆಟವು ಚಾಲಿಿಯಲಿಿದುರೆ, ಆಟದ ಪಟಿು ಮೋಲಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗರು ಆಟದ ಆ ಭಾಗದ ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮ 

ತಾಜಿಸಲು ನಾಯಕನನುು ಪಿತ್ತನಿಧಿಸಬಹುದು. 
೧೧.೧೦ಸೊೆೀರರ್ ಗಳಿಗೆ ರ್ತಳಿಸುವುದು 
 ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ, ಆಟದ ಅವಧಿ ಮತುಿ ವಿರಾಮಗಳ ಸಮಯದ ಬಗೆ ೆ  ಮತುಿ ಅದರಲಿ ಿ 

ನಿಯಮಗಳ್ಳಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರ  ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ ಮಾಡಿದುರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ತ್ತಳ್ಳದಿದೆ ಎ೦ದು 
ಖ್ಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಬೆೋಕು.  

 

ನಿಯಮ   ೧೨ ಆಟದ ಪಾಿರ೦ರ್ ಮತುಿ ಮುಕಾಿಯ 
೧೨.೧ “ಪೆಿೀ” ಕರೆಯುವುದು  

ಬೌಲರ್ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಪೆಿೋ” ಎ೦ದು, ಪ೦ದಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಚೆ೦ಡು ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ 
ಮೊದಲು ಮತುಿ ರ್ಾವುದೆೋ ವಿರಾಮದ ಹಾಗ   ತಡೆಯ ನ೦ತರ ಆಟದ ಮು೦ದುವರಿಕೆಯ ಮೊದಲು 
ಕರೆಯಬೆೋಕು. 
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೧೨.೨ “ಟೆೈ೦” ಕರೆಯುವುದು 
ಬೌಲರ್ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟದ ಭಾಗದ ಕೆ ನೆಗೆ  (ವಿರಾಮದ 
ಮೊದಲು) ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರ್ಾವಾಗ ಕರೆಯಬೆೋಕೆ ೋ ಆವಾಗ 
ಕರೆಯಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೨೦.೩ (ಓವರ್ ಇಲಿವೆೋ “ಟೆೈ೦” ಕರೆಯುವುದು) ಗಮನಿಸಿ. 

೧೨.೩ ಬ್ೆೀಲ್್ ಗಳನುು ತೆಗೆಯುವುದು 
“ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ಕರೆದ ನ೦ತರ ಎರಡ  ಬದಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಗಳ್ಳ೦ದ ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳನುು ತೆಗೆಯಬೆೋಕು. 

೧೨.೪ ಹೊಸ ಓವರ್ ಪಾಿರ೦ಭಿಸುವುದು 
೧೨.೫.೨ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ವಿರಾಮವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕಾದ ಸ೦ದಭಿದ ಹೆ ರತಾಗಿ, ರ್ಾವುದೆೋ 
ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ದಿನದ ಆಟದ ಮುಕಾಿಯದ  ನಿಧಾಿರಿತ ವೆೋಳೆಯ ಮೊದಲು ಅ೦ಪೆೈರ್ ತನು ಸಹಜ 
ನಡಿಗೆಯಲಿಿ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ತುದಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಹಿ೦ದೆ ತನು ಸಾೆನವನುು ತಲುಪಿದರೆ, ಮತೆ ಿ೦ದು ಓವರ್ 
ಪಾಿರ೦ಭಿಸಬೆೋಕು. 

೧೨.೫ ಓವರ್ ಪೂರ್ಿಗೊಳಿಸುವುದು 
 ಪ೦ದಾದ ಸಮಾಪಿಿಯನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, 

೧೨.೫.೧ ಓವರ್ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವಾಗ ವಿರಾಮದ ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯ ತಲುಪಿದರೆ, ೧೨.೫.೨ರಲಿ ಿ 
ಸ ಚ್ಚಸಿರುವುದರ ವಿನಃ  ಬೆೋರೆ ಸಮಯದಲಿಿ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೧೨.೫.೨ ಮು೦ದಿನ ವಿರಾಮದ ನಿಧಾಿರಿತ ವೆೋಳೆಗೆ ೩ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳಗಿ೦ತ ಕಡಿಮ  ಅವಧಿ  ಇದಾುಗ, 
ಓವರಿನ ಮಧಾದಲಿಿ ಅಥವಾ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ; 

 ಹುದುರಿಯ ಪಥನವಾದರೆ ಇಲವಿೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ನಿವೃತಿನಾದರೆ ಅಥವಾ 
 ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನ ಬಿಡುವ ಸ೦ದಭಿ ಬ೦ದರೆ, 
 ಸರದಿಯ ಮುಕಾಿಯವನುು ಬಿಟುು ಬೆೋರೆ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ವಿರಾಮವನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ಈ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಓವರ್ ಅಪೂಣಿಗೆ ೦ಡಿದುರೆ, ಆಟವು 
ಪುನಃ ಆರ೦ಭವಾದಾಗ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೧೨.೬ ಪ೦ದಾದ ಕೊನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆ – ಓವರ್ ಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ  
 ಪ೦ದಾದ ನಿಧಾಿರಿತ ಅವಧಿಯ ಪಿಕಾರ, ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆ ಬಾಕ್ರ ಇರುವಾಗ 

ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓವರ್ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಮು೦ಚ್ಚತವಾಗಿ ಫಲಿತಾ೦ಶ ಬರದಿದುರೆ ಇಲಿವೆೋ ವಿರಾಮ 
ಇಲಿವೆೋ ತಡೆ ಬರದ ಹೆ ರತು, ಮು೦ದಿನ ಓವರ್, ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಕನಿಷಠ ೨೦ ಓವರ್ ಗಳ ಮೊದಲ 
ಓವರ್ ಆಗಿರುತಿದೆ. 

 ಬೌಲರ್  ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಅ೦ಪೆೈರ್, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತುಿ ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಈ ೨೦ ಓವರ್ ಗಳ ಪಾಿರ೦ಭದ 
ಬಗೆೆ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಇದರಿ೦ದಾಚೆಯ ಅವಧಿ,  ವಾಸಿವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಎಷೆುೋ ಇದುರ , ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ 
ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯ ಅವಧಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು.  

 ಪ೦ದಾದ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ನಿಧಿರಿಸಿದ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿಯುವ ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯದ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಈ ಕನಿಷಠ ೨೦ 
ಓವರ್ ಗಳು ಮುಗಿದರೆ  ಮತಷಿುು ಓವರ್ ಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮ ೧೨.೭ ಮತುಿ ೧೨.೮ ಗಮನಿಸಿ.  
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೧೨.೭ ಪ೦ದಾದ ಕೊನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆ –ಆಟದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಳು 
 ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆ  ಆಟದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ತಡೆ ಉ೦ಟಾದರೆ, ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿರುವ ಕನಿಷಠ 
೨೦ ಓವರ್ ಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾಯನುು ಈ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬೆೋಕು; 
೧೨.೭.೧ ತಡೆಗಳ ಅವಧಿಯನುು ಅ೦ಪೆೈರ್  “ಟೆೈ೦” ಕರೆದಾಗಿನಿ೦ದ ಅವರು ನಿಧಿರಿಸುವ ಆಟದ ಪುನರ್ 

ಆರ೦ಭದ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಲ್ಟ್ೆಕು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
೧೨.೭.೨ ವಾಥಿವಾದ ಪಿತ್ತ ಪೂಣಿ ೩ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳಗೆ ಒ೦ದು ಓವರ್ ಕಳೆಯಬೆೋಕು.  
೧೨.೭.೩ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ಚಚನ ತಡೆಗಳಾದ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ, ವಾಥಿವಾದ ನಿಮಿಷಗಳನುು ಒಟಾುಗಿ ಲ್ಟ್ೆಕು 

ಹಾಕದೆ ಪಿತ್ತ ತಡೆಗೆ ಪಿತೆಾೋಕವಾಗಿ ಲ್ಟ್ೆಕು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
೧೨.೭.೪ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯ ಆಟದ ಅವಧಿ ಬಾಕ್ರ ಇದಾುಗ, ಅಡಚ್ಣೆ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿದುರೆ; 

೧೨.೭.೪.೧ ಓವರ್ ಗಳ ಲ್ಟ್ೆಕಾುಚಾರಕಾುಗಿ, ಒ0ದು ಘ0ಟೆಯ ಅವಧಿಯ ಪಿರ0ಭದ ಕ್ಷಣದಿ೦ದ 
ವಾಥಿವಾದ ಸಮಯವನುು ಮಾತಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೧೨.೭.೪.೨ ತಡೆಯ ಆರ೦ಭದಲಿಿ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓವರನುು ಆಟ ಮತೆಿ ಆರ೦ಭವಾದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ 
ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಅದನುು ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಕನಿಷಠ ಓವರುಗಳ ಲ್ಟ್ೆಕುದ 
ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು.   

೧೨.೭.೫ ಕೆ ನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯ ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭಗೆ ೦ಡ ನ೦ತರ, ಓವರ್ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿದಾುಗ ತಡೆ 
ಉ೦ಟಾದರೆ, ಆ ಓವರನುು ಆಟ ಪುನಃ ಆರ೦ಭವಾದಾಗ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಎರಡು 
ಭಾಗಗಳಲಿಿ ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡ ಈ ಓವರನುು ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಕನಿಷಠ ಓವರುಗಳ ಪೆೈಕ್ರ ಒ೦ದು 
ಎ೦ದು ಲ್ಟ್ೆಕುಹಾಕಬೆೋಕು. 

೧೨.೮ ಪ೦ದಾದ ಕೊನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆ – ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮಗಳು 
 ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯ ಆಟದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸರದಿಯು ಮುಗಿದು ಮತೆ ಿ೦ದು ಸರದಿಯು 

ಆರ೦ಭವಾದರೆ, ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮವು ಒ೦ದು ಸರದಿ ಮುಗಿದಾಗಿನಿ೦ದ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ನ೦ತರ 
ಅ೦ತಾಗೆ ಳಿಬೆೋಕು. 
೧೨.೮.೧ ಈ ವಿರಾಮವು ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಘ೦ಟೆಯ ಆರ೦ಭದಲಿಿ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿದುರೆ, ಹೆ ಸ ಸರದಿಯಲಿ ಿ

ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಕನಿಷಠ ಓವರ್ ಗಳನುು ೧೨.೭ ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಲ್ಟ್ೆಕು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
೧೨.೮.೨ ಸರದಿಯು ಕೆ ನೆಯ ಘ೦ಟೆ ಪಾಿರ೦ಭವಾದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಸಮಾಪಿಿರ್ಾದರೆ, ೧೨.೮.೩ ಮತುಿ 

೧೨.೮.೪ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಎರಡು ಲ್ಟ್ೆಕುಗಳನುು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಈ ಎರಡು ಲ್ಟ್ೆಕುಗಳಲಿ ಿ
ರ್ಾವುದರಲಿಿ ಹೆಚ್ಚಚನ ಸ೦ಖ್ೆಾಯ ಓವರುಗಳು ಬರುತಿವೆಯೊೋ ಅವುಗಳು  ಹೆ ಸ ಸರದಿಯಲಿ ಿ
ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಕನಿಷಠ  ಓವರುಗಳು. 

೧೨.೮.೩ ಬ್ಾಕ್ರ ಇರುವ ಓವರ್ ಗಳನುು ಆಧರಿಸಿದ ಲೆಕಾೆಚ್ಾರ 
- ಸರದಿ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ, ಕೆ ನೆಯ ಘ೦ಟೆಯಲಿಿ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಕನಿಷಠ ಓವರಗಳಲಿಿ ಬಾಕ್ರ 

ಇರುವ ಓವರ್ ಗಳನುು ನೆ ೦ದಾಯಿಸಿಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 
- ಇದು ಪೂಣಿ ಸ೦ಖ್ೆಾ ಅಲದಿಿದುರೆ ಅದನುು ಮು೦ದಿನ ಪೂಣಿ ಸ೦ಖ್ೆಾಗೆ ಪರಿವತ್ತಿಸಬೆೋಕು. 
- ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಓವರುಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾಯನುು ನಿಧಿರಿಸಲು, ಈ ಸ೦ಖ್ೆಾಯಿ೦ದ ಸರದಿಗಳ 

ನಡುವಿನ ವಿರಾಮಕಾುಗಿ ೩ ಓವರ್ ಗಳನುು ಕಳೆಯಬೆೋಕು. 
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೧೨.೮.೪ ಬ್ಾಕ್ರ ಇರುವ ಅವಧಿಯನುು ಆಧರಿಸಿದ ಲೆಕಾೆಚ್ಾರ 
- ಸರದಿ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ, ನಿಧಾಿರಿತ ಆಟದ ಮುಕಾಿಯದ ಸಮಯಕೆು ಬಾಕ್ರ ಇರುವ 

ಅವಧಿಯನುು ನೆ ೦ದಾಯಿಸಿಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 
- ಉಳ್ಳದಿರುವ ಆಟದ ಸಮಯವನುು ಕ೦ಡುಕೆ ಳಿಲು ಈ ಸಮಯದಿ೦ದ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ 

ಸರದಿಯ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿಯನುು ಕಳೆಯಬೆೋಕು. 
- ಈ ಆಟದ ಅವಧಿಯಲಿಿ, ಪಿತ್ತ ಪೂಣಿ ೩ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳಗೆ ಒ೦ದರ೦ತೆ ಮತುಿ ೩ 

ನಿಮಿಷಗಳ್ಳಗಿ೦ತ ಕಡಿಮ ಸಮಯ ಬಾಕ್ರ ಇದುರೆ ಅದಕೆು ಒ೦ದು ಓವರ್ ಎ೦ದು ಲ್ಟ್ೆಕು 
ಮಾಡಬೆೋಕು. 

೧೨.೯ ಪ೦ದಾದ ಮುಕಾಿಯ  
೧೨.೯.೧ ಪ೦ದಾವು ರ್ಾವಾಗ ಮುಕಾಿಯಗೆ ಳುಿತಿದೆ೦ದರೆ, 

೧೨.೯.೧.೧ ನಿಯಮ ೧೬.೧ ರಿ೦ದ ೧೬.೪ ಮತುಿ ೧೬.೫.೧ (ಫಲಿತಾ೦ಶ) ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ 
ಫಲಿತಾ೦ಶ ಬ೦ದಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ. 

೧೨.೯.೧.೨ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಫಲಿತಾ೦ಶ ಬರದ ಹೆ ರತು, ಕೆಳಗಿನವೆರಡ  ಆದಕ ಡಲ್ಟ್ೆ, 
 ಕೆ ನೆಯ ಘ೦ಟೆಯಲಿಿಯ ಕನಿಷಠ ಓವರುಗಳು ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಮತುಿ  
 ಆಟದ ಮುಕಾಿಯದ ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯ ತಲುಪಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 
೧೨.೯.೧.೩ ನಿಯಮ ೧೩.೧.೨ರಲಿಿಯ೦ತೆ ಮಾಡಿಕೆ ೦ಡಿರುವ ಒಪು೦ದದ ಮೋರೆಗೆ, 

ನಿಯಮ ೧೩.೩.೫ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ ಅ೦ತ್ತಮ ಸರದಿಯು ಮುಗಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ. 
೧೨.೯.೨ ಮೋಲಿನ ೧೨.೯.೧ರ ಅನುಸಾರ ಪ೦ದಾ ಮುಕಾಿಯವಾಗದೆ,  ಪಿತ್ತಕ ಲ ಮೈದಾನದ ಸಿೆತ್ತ, 

ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ವಿಶೆೋಷ ಪರಿಸಿೆತ್ತಗಳಲಿಿ ಮೈದಾನ ಬಿಟುು ಬ೦ದ ನ೦ತರ 
ಆಟ ಮು೦ದುವರೆಯದಿದುರೆ, ಪ೦ದಾವು ಮುಕಾಿಯವಾದ೦ತೆ.  

೧೨.೧೦ ಪ೦ದಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರನುು ಪೂರ್ಿಗೊಳಿಸುವುದು 
 ಪ೦ದಾದ ನಿಗದಿತ ಸಮಾಪಿಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓವರನುು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳನುು 

ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  
 ಫಲಿತಾ೦ಶ ಬ೦ದರೆ 
 ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನ ಬಿಡುವ ಪಿಸ೦ಗ ಬ೦ದರೆ,  ನಿಯಮ ೧೬.೯ (ಸೆ ುೋರಿ೦ಗ್ ನಲಿಿಯ ಲ್ಟ್ೆ ೋಪ)ದ 

ಹೆ ರತಾಗಿ ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸುವ೦ತ್ತಲಿ ಮತುಿ ಆಟವು ಮುಗಿದ೦ತೆ. 
೧೨.೧೧ ಪ೦ದಾದ ಕೊನೆಯ ಘ೦ಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ೌಲರ್ ಓವರನುು ಪೂರ್ಿಗೊಳಿಸಲಾಗದಿರುವುದು 
 ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಘ೦ಟೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಬೌಲರ್ ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಓವರನುು 

ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಲ್ಟ್ಾಗದಿದುರೆ, ನಿಯಮ ೧೭.೮ ( ಬೌಲರ್ ಓವರಿನ ಮಧಾದಲಿಿ ಅಸವಸೆನಾಗುವುದು ಇಲಿವೆೋ 
ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳುಿವುದು) ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. ಇ೦ತಹ ಓವರಿನ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಭಾಗಗಳನುು ಕನಿಷಠ 
ಓವರಗಳಲಿಿ ಒ೦ದು ಓವರ್ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 
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ನಿಯಮ ೧೩   ಸರದಿ (ಇನಿು೦ಗ್್) 
೧೩.೧  ಸರದಿಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ 

೧೩.೧.೧ ಒ೦ದು ಪ೦ದಾವು ಪ೦ದಾದ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಒಪು೦ದ ಮಾಡಿಕೆ ೦ಡ೦ತೆ  ಪಿತ್ತ ತ೦ಡಕೆು ಒ೦ದು 
ಇಲಿವೆೋ ಎರಡು ಸರದಿಯದಾಗಿರಬೆೋಕು. 

೧೩.೧.೨ ರ್ಾವುದೆೋ ಸರದಿಯನುು ಒಪು೦ದ ಮಾಡಿಕೆ ೦ಡರೆ, ಓವರಗಳ್ಳಗೆ ಇಲಿವೆೋ ಅವಧಿಗೆ 
ಸಿೋಮಿತಗೆ ಳ್ಳಸಬಹುದು.  
೧೩.೧.೨.೧ ಒ೦ದು ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾದಲಿ ಿಎರಡ  ಸರದಿಗಳ್ಳಗೆ ಒ೦ದೆೋ ರಿೋತ್ತಯ ಒಪು೦ದ 

ಇರಬೆೋಕು. 
೧೩.೧.೨.೨ ಎರಡು ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾದಲಿ,ಿ ಒ೦ದೆೋ ರಿೋತ್ತಯ ಒಪು೦ದವು ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತೆ 

ಇರಬೆೋಕು; 
 ಪಿತ್ತ ತ೦ಡದ ಮೊದಲನೆಯ ಸರದಿಗೆ ಇಲಿವೆೋ 
 ಪಿತ್ತ ತ೦ಡದ ಎರಡನೆೋ ಸರದಿಗೆ  ಇಲಿವೆೋ 
 ಪಿತ್ತ ತ೦ಡದ ಎರಡ  ಸರದಿಗಳ್ಳಗೆ 
ಒ೦ದು ಮತುಿ ಎರಡು ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾಗಳಲಿಿ, ನಿಯಮ ೧೬.೧ (ಗೆಲವು ಎರಡು ಸರದಿಯ 
ಪ೦ದಾ) ಇಲಿವೆೋ ೧೬.೨ (ಗೆಲವು ಒ೦ದು ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾ) ಅನವಯಿಸದಿದುರೆ, ಒಪು೦ದವು 
ಹೆೋಗೆ ಫಲಿತಾ೦ಶ ನಿಧಿರಿಸುವುದೆ೦ಬುದನುು ಒಳಗೆ ೦ಡಿರಬೆೋಕು. 

೧೩.೨ ಅದಲು ಬದಲು ಸರದಿ 
ಎರಡು ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾದಲಿ ಿನಿಯಮ ೧೪ (ಮರಳ್ಳ ಸರದಿಯ ಮು೦ದುವರಿಕೆ) ಇಲಿವೆೋ ನಿಯಮ ೧೫.೨ 
(ಸರದಿಯನುು ತಾಜಿಸುವುದು) ಗಳ ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಬಿಟುು ಪಿತ್ತ ತ೦ಡವು ಅದಲು ಬದಲ್ಟ್ಾಗಿ ತಮಮ 
ಸರದಿಯನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೧೩.೩ ಪೂರ್ಿಗೊ೦ಡ ಸರದಿ 
 ಕೆಳಗಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಒ೦ದು ತ೦ಡದ ಸರದಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೧೩.೩.೧ ತ೦ಡದ ಎಲಿ ಹುದುರಿಗಳ ಪಥನವಾದಾಗ. 
೧೩.೩.೨ ಹುದುರಿಯ ಪಥನವಾದಾಗ ಇಲಿವೆೋ ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿವೃತಿನಾದಾಗ, ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು 

ಎಸೆತಗಳು ಉಳ್ಳದಿದುು, ಆಡಲು ಬರಲು ದಾ೦ಡಿಗರಿಲಿದಿದಾುಗ. 
೧೩.೩.೩  ನಾಯಕ ತನು  ಸರದಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎ೦ದು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಿದಾಗ. 
೧೩.೩.೪ ನಾಯಕನ ತನು ಸರದಿಯನುು ತಾಜಿಸಿದಾಗ. 
೧೩.೩.೫ ೧೩.೧.೨ರಲಿಿನ ಒಪು೦ದದ ಪಿಕಾರ; 
 ನಿಗದಿತ ಸ೦ಖ್ೆಾಯ ಓವರ್ ಗಳನುು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲಿವೆೋ 
 ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾಿಯವಾದಾಗ. 

೧೩.೪ ನಾರ್ಾ ಚಿಮುುವಿಕೆ 
ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಇಲಿವೆೋ ಪುನರ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ 
ಆದರೆ ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳಗಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ, ನಾಯಕರುಗಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿ  ಒಬಬ ಅಥವಾ ಇಬಬರ  
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ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಸಮುಮಖ್ದಲಿಿ ಸರದಿಗಳನುು ನಿಧಿರಿಸಲು ನಾಣಾ ಚ್ಚಮಮಬೆೋಕು. ಆದರ , ನಿಯಮ ೧.೩ 
(ನಾಯಕ)ರಲಿಿಯ ಅ೦ಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. 

೧೩.೫ ನಿರ್ಾಿರವನುು ರ್ತಳಿಸುವುದು 
ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವಿಕೆ ಮುಗಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ, ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವುಕೆಯಲಿಿ ಗೆದು ನಾಯಕನು, ಎದುರಾಳ್ಳ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ  ಬಾಾಟಿ೦ಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ತನು ನಿಧಾಿರವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಒಮಮ 
ತ್ತಳ್ಳಸಿದ ನಿಧಾಿರವನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. 

 

ನಿಯಮ ೧೪  ಮರಳಿ ಸರದಿಯ ಮು೦ದುವರಿಕೆ 

೧೪.೧ ಮದಲನೆಯ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನುಡೆ 
೧೪.೧.೧  ೫ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚನ ದಿನಗಳ ಎರಡು ಸರದಿಗಳ  ಪ೦ದಾದಲಿಿ, ಮೊದಲು ಬಾಾಟಿ೦ಗ್ ಮಾಡಿದ 

ಪ೦ಗಡವು ಕನಿಷಠ ೨೦೦ ಓಟಗಳ ಮುನುಡೆ ಪಡೆದರೆ, ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡವನುು ತನು 
ಸರದಿಯನುು ಮರಳ್ಳ ಮು೦ದುವರೆಸಲು ಕೆ ೋರುವ  ಅವಕಾಶವನುು ಪಡೆಯುತಿದೆ. 

೧೪.೧.೨ ಇದೆೋ ಅವಕಾಶವು ಕಡಿಮ ದಿನಗಳ ಎರಡು ಪಾಳ್ಳಗಳ ಪ೦ದಾಗಳಲಿಿ, ಕನಿಷಠ ಓಟಗಳ 
ಮುನುಡೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಕೆಳಕ೦ಡ೦ತೆ ಲಭಾವಿದೆ; 
- ೩ ಅಥವಾ ೪ ದಿನಗಳ ಪ೦ದಾದಲಿಿ   ೧೫೦ ಓಟಗಳು 
- ೨ ದಿನಗಳ ಪ೦ದಾದಲಿ ಿ   ೧೦೦ ಓಟಗಳು 
- ೧ ದಿನದ ಪ೦ದಾದಲಿ ಿ     ೭೫ ಓಟಗಳು 

೧೪.೨ ರ್ತಳಿಸುವುದು 
ಒಬಬ ನಾಯಕನು ಈ ಅವಕಾಶವನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಿಕೆ ಳುಿವ ಬಗೆ ೆ ಎದುರಾಳ್ಳ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತುಿ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಗೆ  ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  ಒಮಮ ತ್ತಳ್ಳಸಿದ ನಿಧಾಿರವನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. 

೧೪.೩ ಮದಲ ದಿನದ ಆಟ ಆಗದಿದಾರೆ 
ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ಚಚನ ದಿನದ ಪ೦ದಾಗಳಲಿಿ,  ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟ ಆಗದೆ ಇದುರೆ, ನಿಯಮ ೧೪.೧, ಆಟವು 
ಪಾಿರ೦ಭವಾದ ದಿನದಿ೦ದ ಎಷುು ದಿನ ಇರುತಿದೆ , ಅದರ೦ತೆ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. ಈ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ, ಆಟವು 
ದಿನದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ಪಾಿರ೦ಭಗೆ ೦ಡರ  ಆ ದಿನವನುು ಪೂತ್ತಿ ದಿನವೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 
“ಪೆಿೋ” ಎ೦ದು ಕರೆದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ, ಮೊದಲ ಓವರ್ ಪಾಿರ೦ಭಗೆ ೦ಡ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ದಿನದ ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭ ಆದ೦ತೆ. 
ನಿಯಮ ೧೭.೨ (ಓವರ್ ಪಾಿರ೦ಭ) ಗಮನಿಸಿ. 

ನಿಯಮ ೧೫  ಸರದಿಯ ಸಮಾಪಿಯ ಘೂೀಷಣೆ ಮತುಿ ತಾಜಿಸುವುದು 

೧೫.೧ ಸರದಿ ಸಮಾಪಿಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ 
ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನು/ಅವಳು ತನು ತ೦ಡದ ಸರದಿಯ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ, ಚೆ೦ಡು 
ಗಣನೆಯಲಿಿ ಇಲಿದಿರುವಾಗ, ಸರದಿ ಸಮಾಪಿಿಗೆ ೦ಡಿದೆ ಎ೦ದು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಬಹುದು. ಸರದಿ ಸಮಾಪಿಿ ಎ೦ದು 
ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಿದ ಸರದಿಯನುು ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡ ಸರದಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು.  
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೧೫.೨ ಸರದಿಯನುು ತಾಜಿಸುವುದು 
ನಾಯಕನು/ನಾಯಕಳು, ತನು ತ೦ಡದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸರದಿ ಪಾಿರ೦ಭಗೆ ಳುಿವ ಮೊದಲು ತಾಜಿಸಬಹುದು. 
ಹಿೋಗೆ ತಾಜಿಸಿದ ಸರದಿಯನುು ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡ ಸರದಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೧೫.೩ ರ್ತಳಿಸುವುದು 
ಒಬಬ ನಾಯಕನು/ನಾಯಕಳು ಸರದಿಯು ಸಮಾಪಿಿಗೆ ೦ಡ ಅಥವಾ ತಾಜಿಸಿದ ಬಗೆೆ  ಎದುರಾಳ್ಳ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಗೆ  ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  ಒಮಮ ತ್ತಳ್ಳಸಿದ ನಿಧಾಿರವನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. 

ನಿಯಮ  ೧೬  ಫಲ್ಲತಾ೦ಶ 

೧೬.೧ ಗೆಲವು – ಎರಡು ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾ 
ರ್ಾವ ತ೦ಡವು ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡದ ಎರಡು ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡ ಸರದಿಗಳಲಿಿ ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳ್ಳಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ುಚ 
ಓಟಗಳನುು ಗಳ್ಳಸುತಿದೆ ೋ, ಆ ತ೦ಡ ಪ೦ದಾವನುು ಗೆದು೦ತೆ. ನಿಯಮ ೧೩.೩ (ಸರದಿಯ ಮುಕಾಿಯ) 
ಗಮನಿಸಿ. ೧೬.೬ನುು ಸಹ ಗಮನಿಸಿ. 

೧೬.೨ ಗೆಲವು – ಒ೦ದು ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾ 
ಒ೦ದು ಸರದಿಯಲಿಿ ರ್ಾವ ತ೦ಡ ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡದ ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡ ಸರದಿಯಲಿಿ ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳ್ಳಗಿ೦ತ 
ಹೆಚ್ುಚ ಓಟಗಳನುು ಗಳ್ಳಸುತಿದೆ ೋ, ಆ ತ೦ಡ ಪ೦ದಾವನುು ಗೆದು೦ತೆ. ನಿಯಮ ೧೩.೩ (ಸರದಿಯ ಮುಕಾಿಯ)  
ಗಮನಿಸಿ.  ೧೬.೬ನುು ಸಹ ಗಮನಿಸಿ. 

೧೬.೩ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪ೦ದಾವನುು ಅನುದಾನಿಸುವುದು 
ನಿಯಮ ೧೩.೧.೨ (ಸರದಿಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ) ರ ಅನುಸಾರ ಮಾಡಿಕೆ ೦ಡ ರ್ಾವುದೆೋ ಒಪು೦ದಗಳ 
ಹೆ ರತಾಗಿಯ ; 
೧೬.೩.೧ ಒ೦ದು ತ೦ಡ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳ್ಳ೦ದ ಪ೦ದಾ ಸೆ ೋತ೦ತೆ. 

೧೬.೩.೧.೧ ಸೆ ೋಲನುು ಒಪಿುಕೆ ೦ಡರೆ 
೧೬.೩.೧.೨ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, 

ಪ೦ದಾವನುು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
೧೬.೩.೨ ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ, ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರನ ಇಲಿವೆೋ ಆಟಗಾರರ ವತಿನೆ 

ಅವರವರ ತ೦ಡ ಆಟ ಆಡುವುದಕೆು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎ೦ದಾದರೆ, ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು 
ಅ೦ತಹ ವತಿನೆಯ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳದು ಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಇಬಬರ   ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ 
ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ ಅ೦ತಹ ವತಿನೆ ಆಟ ಮು೦ದುವರೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕೆು 
ಕಾರಣವೆ೦ದಾದರೆ, ಆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರ  ನಾಯಕನು 
ಆ ವತಿನೆಯನುು ಮು೦ದುವರೆಸಿದರೆ, ನಿಯಮ ೧೬.೩.೧ರ ಪಿಕಾರ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು 
ಪ೦ದಾವನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೪೨.೬.೧ (ನಾಯಕನು ಒಬಬ ಆಟಗಾರರನುು 
ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗೆ ಕಳ್ಳಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು) ಗಮನಿಸಿ. 

೧೬.೩.೩ ಮೋಲಿನ ೧೬.೩.೨ರಲಿಿಯ೦ತಹ ವತಿನೆ ಪ೦ದಾ ಪಾಿರ೦ಭವಾದ ನ೦ತರ ಕ೦ಡುಬ೦ದರೆ 
ಮತುಿ ಇದು ಆಟ ಮು೦ದುವರೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಲಿ ಎ೦ದಾದರೆ, 
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− ನಷುವಾದ ಆಟದ ಅವಧಿಯನುು “ಟೆೈ೦” ಕರೆ ಇ೦ದ “ಪೆಿೋ” ಕರೆಯುವವರೆಗೆ, ವಿರಾಮಗಳ 
(ನಿಯಮ ೧೧) ಮತುಿ ಆಟ ತಾತಾುಲಿಕವಾಗಿ ನಿ೦ತ (ನಿಯಮ ೨.೮)  ಸಮಯವನುು 
ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಲ್ಟ್ೆಕುಹಾಕಬೆೋಕು. 

− ಆ ದಿನದ ಆಟದ ಮುಕಾಿಯದ ಸಮಯವನುು ಹಿೋಗೆ ನಷುವಾದ ಅವಧಿಯಷುು  ಹೆಚ್ಚಚಸಬೆೋಕು. 
− ಅನವಯಿತವಾದಲಿಿ, ಕೆೋವಲ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸುರ, ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಘ೦ಟೆಯ ಆಟದಲಿ ಿ

ರ್ಾವುದೆೋ ಓವರ್ ಗಳನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಾರದು. 
೧೬.೪ ನಿಯಮ ೧೩.೧.೨ರ ಅನುಸಾರ ಒಪಪ೦ದಗಳುಳಳ ಪ೦ದಾಗಳು 

ನಿಯಮ ೧೩.೧.೨(ಸರದಿಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ) ರ ಅನುಸಾರ ಒಪು೦ದಗಳ್ಳರುವ ಪ೦ದಾಗಳಲಿ,ಿ ೧೬.೧, ೧೬.೨ 
ಇಲಿವೆೋ ೧೬.೩ರ ಅನುಸಾರ ಫಲಿತಾ೦ಶ ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಲ್ಟ್ಾಗದಿದುರೆ, ಫಲಿತಾ೦ಶವು ಒಪು೦ದದ ಅನುಸಾರ 
ಇರಬೆೋಕು. 

೧೬.೫ ಇತರ ಎಲಾಿ ಪ೦ದಾಗಳು – ಟೆೈ ಅಥವಾ ಸಮ (ಡಾಿ) 
೧೬.೫.೧   ಟೆೈ  
 ಎಲಿ ಸರದಿಗಳು ಮುಗಿದಾಗ ಎರಡ  ತ೦ಡಗಳ ಓಟಗಳ ಮೊತಿ ಸಮನಾಗಿದುರೆ ಪ೦ದಾದ 

ಫಲಿತಾ೦ಶ “ಟೆೈ” ಎ೦ದಾಗುತಿದೆ. 
೧೬.೫.೨  ಸಮ (ಡಾಿ) 
 ೧೬.೧, ೧೬.೨, ೧೬.೩, ೧೬. ಇಲಿವೆೋ ೧೬.೫.೧ ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ನಿಣಿಯ ಬರದಿದುರೆ 

ಅಥವಾ ನಿಯಮ ೪೨.೬.೨ ನುು  (ಇಬಬರ  ನಾಯಕರು ಆಟಗಾರನ/ಳ ನುು ಮೈದಾನದಿ0ದ 
ಹೆ ರ ತೆಗೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ)  ಕಾಯಿಗತ ಗೆ ಳ್ಳಸಿದರೆ ಪ೦ದಾದ ಫಲಿತಾ೦ಶ “ಸಮ” 
ಎನುಬೆೋಕು. 

೧೬.೬ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಡೆತ ಇಲಿವೆೀ ಅರ್ತರಿಕಿ ಓಟಗಳು 
೧೬.೬.೧ ಮೋಲಿನ ೧೬.೧, ೧೬.೨, ೧೬.೩, ೧೬. ಇಲಿವೆೋ ೧೬.೫.೧ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಫಲಿತಾ೦ಶ 

ಬ೦ದಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ  ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ೦ತೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಿ೦ದಾಗುವ ರ್ಾವುದೆೋ ಘಟನೆಯನುು ನಿಯಮ 
೪೧.೮.೨ (ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು)ನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ, ಆಟದ ಭಾಗವೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 
೧೬.೯ ಸಹ ಗಮನಿಸಿ. 

೧೬.೫.೨ ಕೆ ನೆಯ ಸರದಿಯಲಿಿ ಬಾಾಟ್ ಮಾಡುವ ತ೦ಡದ ಓಟಗಳ ಮೊತಿ, ದಾ೦ಡಿಗರು ಬುತ್ತಿ (ಕಾಾಚ್) 
ಹಿಡಿಯುವ ಪಿಯತು ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳುಿವ ಮೊದಲು ಇಲಿವೆೋ ಬುತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆು ಅಡಚ್ಣೆ 
ಮಾಡುವುದರಿ೦ದ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಔಟ್ ಆಗುವ ಸ೦ದಭಿದ ಮೊದಲು 
ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳ ಹೆ ರತಾಗಿ  ಪ೦ದಾ ಗೆಲಿಲು ಸಾಕಷುು ಇರಬೆೋಕು. 

೧೬.೫.೩ ಪ೦ದಾ ಗೆಲಿಲು ಅಗತಾವಾದ ಓಟಗಳನುು ಓಡಿ ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸುವ ಮೊದಲು  ಬೌ೦ಡರಿ 
ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾದರೆ, ಆ ಬೌ೦ಡರಿಯ ಓಟಗಳನುು ತ೦ಡದ ಓಟಗಳ ಮೊತಿಕೆು ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು ಮತುಿ 
ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಹೆ ಡೆದಿದುರೆ ದಾ೦ಡಿಗನ ಖ್ಾತೆಗ  ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. 

೧೬.೭ ಫಲ್ಲತಾ೦ಶದ ವಾಾಖ್ೆಾ 
ಕೆ ನೆಯ ಸರದಿಯ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡವು ತನು ಎಲಿ ಹುದುರಿ ಗಳನುು ಕಳೆದುಕೆ ಳಿದೆ ಪ೦ದಾವನುು ಗೆದುರೆ, 
ಗೆದಾುಗ ಎಷುು ಹುದುರಿಗಳ ಪತನವಾಗಬೆೋಕ್ರತೆ ಿ ಅಷುು ಹುದುರಿಗಳ್ಳ೦ದ ಗೆದು೦ತೆ. 
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ಕೆ ನೆಯ ಸರದಿಯ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡವು ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡವು ಗಳ್ಳಸಿದ ಒಟಾುರೆ ಓಟಗಳನುು ಗಳ್ಳಸದೆೋ ತನು 
ಸರದಿಯನುು ಮುಕಾಿಯಗೆ ಳ್ಳಸಿ, ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳ್ಳ೦ದ,  ಅದರ ಓಟಗಳ ಮೊತಿ ಪ೦ದಾ ಗೆಲಲಿು 
ಸಾಕಾದರೆ, ದ೦ಡದ ಓಟಗಳ್ಳ೦ದ ಗೆದಿುದೆ ಎ೦ದು ಹೆೋಳಬೆೋಕು. 
ಕೆ ನೆಯ ಸರದಿಯಲಿಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ತ೦ಡ ಗೆದುರೆ, ಫಲಿತಾ೦ಶವನುು ಓಟಗಳ್ಳ೦ದ ಗೆದಿುದೆ ಎ೦ದು 
ಹೆೋಳಬೆೋಕು. 
ಪ೦ದಾದ ಫಲಿತಾ೦ಶವನುು ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡ ಸೆ ೋಲನುು ಒಪಿುಕೆ ಳೂಿವ ಇಲಿವೆೋ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ 
ಮ ಲಕ ನಿಧಿರಿಸಿದರೆ, ಫಲಿತಾ೦ಶವನುು ಸೆ ೋಲನುು ಒಪಿುಕೆ ೦ಡಿದೆ ಇಲಿವೆೋ ಪ೦ದಾವನುು ಅನುದಾನಿಸಿದೆ 
ಎ೦ದು ನೆ ೦ದಾಯಿಸಬೆೋಕು. 

೧೬.೮ ಸರಿಯಾದ ಫಲ್ಲತಾ೦ಶ 
ಓಟಗಳ ಮೊತಿ ಸರಿರ್ಾಗಿದೆಯೊೋ ಇಲವಿೊೋ ಎ೦ದು ನಿಧಿರಿಸುವ ಜವಾಬಾುರಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳದುು. ನಿಯಮ 
೨೧.೫ (ಸೆ ುೋರಿನ ನಿಖ್ರತೆ) ಗಮನಿಸಿ. 

೧೬.೯ ಸೊೆೀರಿ೦ಗ್ ನಲ್ಲಿ  ಲೊೀಪಗಳು 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಮತುಿ ಆಟಗಾರರು ನಿಣಿಯ ಬ೦ದಿದೆ ಎ೦ದು ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಬ೦ದು, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು 
ಪ೦ದಾದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ೦ತಹ ತಪುನುು ಸೆ ುೋರಿ೦ಗ್ ನಲಿಿ ಕ೦ಡುಹಿಡಿದರೆ, ಅ೦ಶ ೧೬.೧೦ಕೆು 
ಒಳಪಟುು, ಕೆಳಕ೦ಡ ಕಿಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬೆೋಕು. 
೧೬.೯.೧ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನ ಬಿಟಾುಗ, ಕೆ ನೆಗೆ ದಾ೦ಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ೦ಡದ ಸರದಿ 

ಪೂತ್ತಿರ್ಾಗಿರದಿದುರೆ ಮತುಿ 
 ಕೆ ನೆಯ ಘ೦ಟೆಯಲಿಿ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಕನಿಷಠ ಓವರುಗಳು ಇಲಿವೆೋ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ 

ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಓವರುಗಳು ಮುಗಿದಿರದಿದುರೆ  
 ಇಲಿವೆೋ ಪ೦ದಾದ ಮುಕಾಿಯಕೆು  ಇಲಿವೆೋ ಆ ಸರದಿಯ ಮುಕಾಿಯಕೆು ನಿಧಿರಿಸಿದ ಸಮಯ 

ಆಗಿರದಿದುರೆ 
 ಒ೦ದು ತ೦ಡ ಸೆ ೋಲನುು ಒಪಿುಕೆ ಳಿದಿದುರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಲು 

ನಾಯಕರಿಗೆ ಆದೆೋಶಿಸಬೆೋಕು. 
 ಶಿೋಘಿವೆೋ ಫಲಿತಾ೦ಶ ಬರದಿದುರೆ, ಪರಿಸಿೆತ್ತಯು ಅನುಮತ್ತಸಿದರೆ, ಆಟವು ನಿಗದಿತ 

ಓವರ್ ಗಳನುು ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಮತುಿ ನಿಗದಿತ ಆಟದ ಮುಕಾಿಯದ ಸಮಯ ಆಗುವವರೆಗೆ 
ಅಥವಾ ಆ ಸರದಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮು೦ದುವರೆಸಬೆೋಕು. 
ಉಳ್ಳದಿರುವ ಓವರುಗಳು ಇಲಿವೆೋ ಸಮಯವನುು ಆಟ ಮುಗಿದಿದೆ ಎ೦ದು ಈ ಮೊದಲು “ಟೆೈ೦” 
ಕರೆದಾಗ ಹೆೋಗಿತೆ ಿೋ ಹಾಗೆೋ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಆ ಕ್ಷಣದಿ೦ದ ಆಟ ಪುನರಾರ೦ಭಗೆ ೦ಡ 
ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯನುು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು. 

೧೬.೯.೨ “ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ಕರೆದಾಗ, ಓವರುಗಳು ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡಿದುರೆ ಮತುಿ ಆಟದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದುರೆ 
ಅಥವಾ ಕೆ ನೆಯ ಸರದಿಯಲಿಿ ದಾ೦ಡು ಮಾಡುತ್ತಿದು ತ೦ಡ ತನು ಸರದಿ ಮುಗಿಸಿದುರೆ, 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಇಬಬರ  ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೆ ುೋರ್ ಗೆ ಮತುಿ ಫಲಿತಾ೦ಶಕೆು  ಮಾಡಿದ 
ತ್ತದುುಪಡಿ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
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೧೬.೧೦  ಫಲ್ಲತಾ೦ಶ ಬದಲ್ಲಸಬ್ಾರದು 
ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳು ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಸೆ ುೋರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಎ೦ದು  ಪ೦ದಾದ ಮುಕಾಿಯದನ೦ತರ 
ಒಪಿುಕೆ ೦ಡ ನ೦ತರ – ನಿಯಮ ೨.೧೫ (ಸೆ ುೋರ್ ನ ನಿಖ್ರತೆ)  ಮತುಿ ೩.೨ (ಸೆ ುೋರ್ ನ ನಿಖ್ರತೆ) 
ಗಮನಿಸಿ- ಫಲಿತಾ೦ಶವನುು ಬದಲಿಸಬಾರದು. 

ನಿಯಮ ೧೭  ಓವರ 
೧೭.೧    ಎಸೆತಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ 

   ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡ  ತುದಿಯಿ೦ದ ಅದಲು ಬದಲ್ಟ್ಾಗಿ ೬ ಎಸೆತಗಳ ಓವರ್ ರ ಪದಲಿಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೆೋಕು. 
೧೭.೨ ಓವರ್ ಪಾಿರ೦ರ್ 
 ಆರ್ಾ ಓವರಿನ ಮೊದಲಿನ ಎಸೆತಕಾುಗಿ ಬೌಲರ್ ಓಡಲು ಪಾಿರ೦ಭಿಸಿದೆ ಡನೆ ಇಲಿವೆೋ  ರನ ಅಪ್  
 ಇಲಿದಿದುರೆ ಓಡದೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಪಾಿರ೦ಭಿಸಿದೆ ಡನೆ, ಓವರ್ ಪಾಿರ೦ಭವಾದ೦ತೆ. 
೧೭.೩ ಎಸೆತಗಳ ನಿಯಮ ಬದಧತೆ 

೧೭.೩.೧  ನಿಯಮ ೩೮.೩ (ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ದಾ೦ಡಿಗನು/ದಾ೦ಡಿಗಳು ತನು ನೆಲವನುು ಮು೦ಚ್ಚತವಾಗಿ 
ಬಿಡುವುದು)ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ದಾ೦ಡಿಗನೆ ಬಬನನುು/ಳನುು ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದುರ , 
ಇಲಿವೆೋ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಘಟನೆ  ಬೌಲ್ ಮಾಡದೆ ನಡೆದರ  ಸಹ, ಚೆ೦ಡನುು ಬೌಲ್ ಮಾಡದ 
ಹೆ ರತು  ಆ ಎಸೆತ  ಓವರಿನಲಿಿಯ ೬ ಎಸೆತಗಳಲಿಿ ಒ೦ದು ಎಸೆತ ಎ೦ದು ಎರ್ಣಸಬಾರದು. 

೧೭.೩.೨ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿ ಿ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಎಸೆತ ಓವರಿನ ೬ ಎಸೆತಗಳಲಿ ಿ
ಒ೦ದು ಎ೦ದು ಎರ್ಣಸಬಾರದು,  
೧೭.೩.೨.೧ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು, ಚೆ೦ಡನುು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ 

ಹೆ ೦ದುವ ಮೊದಲು , ಆ ಚೆ೦ಡನುು ಡೆಡ್ ಎ೦ದು ಕರೆದರೆ ಇಲಿವೆೋ ಡೆಡ್ 
ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ. ನಿಯಮ ೨೦.೬ (ಡೆಡ್ ಬಾಲ್: ಚೆ೦ಡನುು ಓವರಿನ 
ಒ೦ದು ಎಸೆತ  ಎ೦ದು ಎರ್ಣಸುವುದು.) ಗಮನಿಸಿ.  

೧೭.೨.೨.೨ ನಿಯಮ ೨೦.೪.೨.೬ರ ಅನುಸಾರ ಡೆಡ್ ಎ೦ದು ಕರೆದಾಗ. ನಿಯಮ 
೨೦.೪.೨.೫ರ ವಿಶೆೋಷ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. 

೧೭.೨.೨.೩ ಎಸೆತವು ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಎ೦ದಾದರೆ. ನಿಯಮ ೨೧ (ನೆ ೋ ಬಾಲ್ 
ಗಮನಿಸಿ).  

೧೭.೩.೨.೪ ಎಸೆತವು ವೆೈಡ್ ಆದರೆ. ನಿಯಮ ೨೨ (ವೆೈಡ್) ಗಮನಿಸಿ. 
೧೭.೩.೨.೫ ನಿಯಮ ೨೪.೪ (ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೆೋ ಆಟಗಾರನು ಮೈದಾನದೆ ಳಗೆ 

ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿ ಬರುವುದು.). ೨೮.೨ (ಚೆ೦ಡಿನ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ), ೪೧.೪ 
(ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಚ್ಚತ ಿ
ವಿಚ್ಲಿತಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು), ಇಲಿವೆೋ ೪೧.೫ (ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ಚ್ಚತಿ ವಿಚ್ಲಿಸುವುದು, ವ೦ಚ್ಚಸುವುದು ಅಥವಾ 
ಅಡಿಡಪಡಿಸುವುದು.) ಗಳಲಿಿ ರ್ಾವುದಾದರ  ಅನವಯವಾದಾಗ. 
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೧೭.೩.೩ ೧೭.೩.೧ ಹಾಗ  ೧೭.೩.೨ರಲಿಿ ಸ ಚ್ಚಸಿರುವ ಎಸೆತಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಬೌಲ್ 
ಮಾಡಿದ ರ್ಾವುದೆೋ ಎಸೆತವನುು ನಿಯಮಬದಧ ಎಸೆತವೆನುಬೆೋಕು. ನಿಯಮಬದಧ ಎಸೆತಗಳು 
ಮಾತಿ ಓವರಿನ ೬ ಎಸೆತಗಳಲಿಿ ಎರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೧೭.೪    ಓವರ್ ಕರೆಯುವುದು 
ನಿಯಮಬದಧವಾದ ೬ ಎಸೆತಗಳನುು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದನ೦ತರ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಾಗ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ತಮಮ 
ರ್ಾಗವನುು ಬಿಡುವ ಮೊದಲು “ಓವರ್” ಎ೦ದು ಕರೆಯಬೆೋಕು. 

೧೭.೫   ಅ೦ಪೆೈರ್ ತಪಾಪಗ್ರ ಎಣಿಸುವುದು 
೧೭.೫.೧ ಅ೦ಪೆೈರ್ ನಿಯಮಬದಧ ಎಸೆತಗಳನುು ತಪಾುಗಿ ಎರ್ಣಸಿದರೆ, ಆ ಓವರ್ ಅ೦ಪೆೈರ್ 

ಎರ್ಣಸಿದ೦ತೆಯೋ ಇರಬೆೋಕು. 
೧೭.೫.೨ ಅ೦ಪೆೈರ್ ತಪಾುಗಿ ಎರ್ಣಸಿದ ಕಾರಣ, ೬ ನಿಯಮಬದಧವಾದ ಎಸೆತಗಳನುು ಬೌಲ್ 

ಮಾಡಿದನ೦ತರವೂ ಒ೦ದು ಓವರನುು ಮು೦ದುವರೆಸಿ, ನ೦ತರದ ರ್ಾವುದೆೋ ಎಸೆತದ 
ನ೦ತರ, ಆ ಎಸೆತ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿದುರ  ಸಹ, ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಓವರ್ 
ಕರೆಯಬಹುದು. 

೧೭.೬ ಬ್ೌಲರ್ ತುದಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು  
ಒಬಬ ಬೌಲರ್   ಎರಡು  ಸತತ ಓವರ್ ಗಳನುು  ಇಲಿವೆೋ ಅವುಗಳ ಭಾಗವನುು ಮಾಡದ೦ತೆ ಎಷುುಸಲ  
ಬೆೋಕಾದರ  ತುದಿ ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಬಹುದು. 

೧೭.೭ ಓವರ್ ಪೂರ್ಿಗೊಳಿಸುವುದು 
೧೭.೭.೧ ಸರದಿಯೊ೦ದು ಮುಕಾಿಯಗೆ ಳುಿವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಒಬಬ ಬೌಲರ್ ಅಸವಸೆನಾಗದ 

ಅಥವಾ ರ್ಾವುದೆೋ ನಿಯಮಗಳ್ಳಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳಿದ ಹೆ ರತು, 
ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿರುವ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು.   

೧೭.೭.೨ ಸರದಿಯೊ೦ದು ಮುಕಾಿಯಗೆ ಳುಿವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ, 
ವಿರಾಮದ ಅಥವಾ ಅಡಚ್ಣೆಯ ಪಾಿರ೦ಭದಲಿಿ ಓವರ್ ಅಪೂಣಿಗೆ ೦ಡಿದುರೆ, ಆಟವು 
ಪುನರಾರ೦ಭವಾದಾಗ ಅದನುು ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೧೭.೮ ಓವರಿನ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೌಲರ್ ಅಸವಸಾನಾಗುವುದು ಇಲಿವೆೀ ಅಮಾನತುಿಗೊಳುಳವುದು 
ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ, ಒಬಬ ಬೌಲರ್ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕೆು  ಓಡಿ ಬರುವಾಗ ಅಸವಸೆನಾದರೆ  ಇಲಿವೆೋ 
ಓವರ್ ನಡೆದಾಗ ಅಸವಸೆನಾದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕ ಗಿ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಒಬಬ ಬೌಲರ್ 
ಓವರ್ ನಡೆದಾಗ ಅಸವಸೆನಾದರೆ ಇಲಿವೆ ಅಮನತುಿಗೆ 0ಡರೆ, ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಅದೆೋ ತುದಿಯಿ೦ದ 
ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಆ ಬೌಲರ್ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು  ಓವರ್ ಇಲಿವೆೋ 
ಅವುಗಳ ಭಾಗವನುು ಮಾಡಬಾರದು. 

 

ನಿಯಮ   ೧೮  ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ 
೧೮.೧ ಓಟ 
 ಮೊತಿವನುು ಓಟಗಳ್ಳ೦ದ ಲ್ಟ್ೆಕು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಓಟ ರ್ಾವಾಗ ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾಗುತಿದೆ ಎ೦ದರೆ, 
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೧೮.೧.೧ ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿ ಇದಾುಗ,  ಎಷುು ಸಲ ಇಬಬರ  ದಾ೦ಡಿಗರು ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು ದಾಟಿ ಒ೦ದು 
ತುದಿಯಿ೦ದ ಇನೆ ು೦ದು ತುದಿಯ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗವನುು ಮುಟುುತಾಿರೆ ೋ  ಅಷುು.   

೧೮.೧.೨  ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಸಿದಾಗ ನಿಯಮ ೧೯ (ಬೌ೦ಡರಿಗಳು)  ಗಮನಿಸಿ 
೧೮.೧.೩  ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಿದಾಗ. ೧೮.೬ ಗಮನಿಸಿ. 

೧೮.೨ ಅನುಮರ್ತಸದ ಓಟಗಳು ಮತುಿ ಓಟಗಳನುು ಲೆಕೆಕೆೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳಳದಿರುವದು. 
 ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಎಲ್ಟ್ೆಿಲಿಿ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸುವುದಕೆು 

ಅವಕಾಶವಿದೆಯೊೋ, ಅ೦ತಹ ಓಟಗಳು ಅಥವಾ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು, ಓಟಗಳನುು  ರದುುಗೆ ಳ್ಳಸುವದು 
ಅಥವಾ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು  ಅನುದಾನಿಸದಿರುವದಕೆು ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ್ಳಗೆ ಒಳಪಟಿುರುತಿದೆ. 
ಅನುಮತ್ತಸದ ಓಟಗಳು ಮತುಿ ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದು ಕೆ ಳಿದಿರುವ ಓಟಗಳ್ಳಗೆ ಅಥವಾ ದ0ಡದ ಓಟಗಳನುು 
ಕೆ ಡದಿರುವ ದಕೆು ಅನುಭ0ದ “ಎ ೧೧” ನೆ ೋಡಿರಿ. 
ಓಟಗಳನುು ರದುುಗೆ ಳ್ಳಸಿದಾಗ, ನೆ ೋಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಗೆ ಕೆ ಡುವ೦ತಹ ದ೦ಡದ ಒ೦ದು ಓಟ 
ರದಾುಗುವುದಿಲಿ ಮತುಿ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ನಿಯಮ ೨೮.೩ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ಸೆೋರಿದ 
ಶಿರಸಾಾಣ)ದ ಅನುಸಾರ ಅನುದಾನಿಸುವ ಓಟಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಅನುಮತ್ತಸಬೆೋಕು.  

೧೮.೩  ಅಪೂರ್ಿ ಓಟಗಳು 
೧೮.೩.೧  ದಾ೦ಡಿಗನು ಮತೆ ಿ೦ದು ಓಟಕಾುಗಿ  ಒ೦ದು ತುದಿಯ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗವನುು ಮುಟುದೆ ತ್ತರುಗಿ 

ಓಡಿದರೆ, ಆ ಓಟ ಅಪೂಣಿವಾಗುತಿದೆ.  
೧೮.೩.೨ ಒ೦ದು ಅಪೂಣಿ ಓಟವು ಮು೦ದಿನ ಓಟವನುು ಮೊಟಕುಗೆ ಳ್ಳಸಿದರ , ನ೦ತರದ ಓಟವನುು 

ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದರೆ, ಆ ಓಟವನುು ಅಪೂಣಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. ಚೆ೦ಡನುು 
ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಪಾಪಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ನ ಹೆ ರಗಡೆಯಿ೦ದ ಮೊದಲ ಓಟವನುು 
ದ೦ಡವಿಲಿದೆ ಓಡಬಹುದು. 

೧೮.೪ ಆಕಸಿುಕ ಅಪೂರ್ಿ ಓಟ 
 ೧೮.೫ ರಲಿಿರುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, 

೧೮.೪.೧ ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾಗದ ಹೆ ರತು, ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ಅಪೂಣಿ ಓಟ ಓಡಿದಾಗ, ಚೆ೦ಡು 
ಡೆಡ್ ಆದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ, ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಪೂಣಿ ಓಟ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು 
ಮತುಿ ಆ ಓಟವನುು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು. 

೧೮.೪.೨ ಮೋರೆ ಮಿೋರಿದ ಎಸೆತದಿ0ದ ಅಥವಾ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ ಉದೆುೋಶ ಪೂರಿತ  ಕೃತಾದಿ0ದ  ಬೌ೦ಡರಿ 
ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾಗದ ಹೆ ರತು  ಒಬಬ ಅಥವಾ ಇಬಬರ  ದಾ೦ಡಿಗರು ಅಪೂಣಿ ಓಟ ಓಡಿದ ನ೦ತರ  
ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾದರೆ,  ಆ ಅಪೂಣಿ ಓಟವನುು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು ಮತುಿ ಅಪೂಣಿ 
ಓಟವೆ೦ದು ಕರೆಯಬಾರದು  ಮತುಿ ಸನೆು ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಯಮ ೧೯.೮ ಮೋರೆ ಮಿೋರಿದ 
ಎಸೆತ ಅಥವಾ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ ಉದೆುೋಶ ಪೂರಿತ  ಕೃತಾ ನೆ ೋಡಿರಿ.  

೧೮.೪.೩ ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆಒ೦ದೆೋ ಓಟದಲಿಿ ಇಬಬರ  ದಾ೦ಡಿಗರು ಅಪೂಣಿ ಓಟ ಓಡಿದರೆ, ಒ೦ದೆೋ ಓಟ 
ಅಪೂಣಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೧೮.೪.೪ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಅಪೂಣಿ ಓಟಗಳ್ಳದುರೆ, ೧೮.೪.೨ ಹಾಗ  ೧೮.೪.೩ರ ಅನುಸಾರ 
ಅಪೂಣಿ ಓಟಎ೦ದು ಕರೆದ ಎಲ್ಟ್ಾಿ ಓಟಗಳನುು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು. 
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೧೮.೪.೫ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಅಪೂಣಿ ಓಟಗಳ್ಳದುರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸೆ ುೋರರ್ ಗೆ  ಎಷುು ಓಟಗಳನುು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕೆ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೧೮.೫ ಉದೆಾೀಶಪೂವಿಕ ಅಪೂರ್ಿ ಓಟಗಳು  
೧೮.೫.೧ ರ್ಾವುದೆೋ ಒಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ತನು ತುದಿಯಲಿಿ  ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ಅಥವಾ ಇಬಬರ  

ದಾ೦ಡಿಗರು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಅಪೂಣಿ ಓಟ ಓಡಿದಾುರೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಬಾಲ್ 
ಡೆಡ್ ಆದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಆ ಅ೦ಪೆೈರ್, ಅಪೂಣಿ ಓಟ ಎ೦ದು ಕ ಗಿ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುಿ 
ತನು ಸಹವತ್ತಿ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಏನು ನಡೆಯಿತೆ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ನಿಯಮ ೧೮.೫.೨ನುು 
ಅನವಯಿಸಬೆೋಕು. 

೧೮.೫.೨ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್; 
− ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡ ಗಳ್ಳಸಿದ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ರದುು ಪಡಿಸಬೆೋಕು. 
− ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ಔಟ್ ಆಗದಿದುಲಿಿ, ಆತನನುು/ಆಕೆಯನುು ಸವಸಾೆನಕೆು ಮರಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  
− ಅನವಯಿಸಿದುಲಿ,ಿ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೆೈಡ್ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
− ಅಪೂಣಿ ಓಟದ ಸನೆುಯನುು ಮತೆಿ ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. 
− ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ೫ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
− ನಿಯಮ ೨೮.೩ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ಸೆೋರಿದ ಶಿರಸಾಾಣ)ದ ಅಡಿಯಲಿಿನ ೫ ದ೦ಡದ 

ಓಟಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ,  ಅನವಯವಾಗುವ ಇತರೆ ರ್ಾವುದೆೋ ೫ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು 
ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 

− ಎಷುು ಓಟಗಳನುು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕೆ೦ದು ಸೆ ುೋರರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
− ಕೆೈಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಬಗೆೆ  ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತುಿ ವಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ  

ಆದಷುು ಶಿೋಘಿವಾಗಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.   
೧೮.೫.೩ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಬಬರ  ಕ ಡಿ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಆದಷುು ಶಿೋಘಿವಾಗಿ ತಪೆುಸಗಿದ ತ೦ಡದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೆ ತಿ ಆಡಳ್ಳತ ಸ೦ಸೆೆಯ ಪಧಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ  
ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ವರದಿ  ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಯಕ, ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರೆ 
ರ್ಾವುದೆೋ  ಆಟಗಾರ ಮತುಿ ಯುಕಿವೆ೦ದು ಕ೦ಡುಬ೦ದಲಿಿ ತ೦ಡದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ  ಯುಕಿವಾದ 
ಕಿಮವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೧೮.೬ ಅನುದಾನಿಸುವ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು 
 ೧೮.೫ ಮತುಿ ನಿಯಮ ೨೧ (ನೆ ೋ ಬಾಲ್), ೨೨ (ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್), ೨೪.೪ (ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೆೋ ಆಟಗಾರ 

ಮೈದಾನದೆ ಳಗೆ ಹಿ೦ತ್ತರುಗುವುದು), ೨೬.೪ (ಉಲಿ೦ಘನೆಗಾಗಿ ದ೦ಡ), ೨೮.೨ (ಚೆ೦ಡಿನ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ), 
೨೮.೩ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ಸೆೋರಿದ ಶಿರಸಾಾಣ),  ೪೧ (ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಆಟ) ಹಾಗ  ೪೨(ಆಟಗಾರರ 
ನಡತೆ) ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬಹುದು.  

 ಆದರ , ನಿಯಮ ೧೮.೫,  ೨೩.೩ (ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈ ಕೆ ಡಬಾರದು), ೨೫.೬.೫ (ದಾ೦ಡಿಗ ಮತುಿ ಅವನ/ಅವಳ 
ಓಟಗಾರನನುು ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ  ನಡತೆ), ೨೫.೭ (ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಬದಲಿ 
ಓಟಗಾರನ ಮೋಲಿನ ನಿಬಿ೦ಧಗಳು), ೨೮.೩ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ಸೆೋರಿದ ಶಿರಸಾಾಣ) ಮತುಿ ೩೪ 
(ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡುಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವುದು), ೪೧.೧೪ (ದಾ೦ಡಿಗನು ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು) 
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ಮತುಿ ೪೧.೧೫ (ಕಾಪಾಡಬೆೋಕಾದ ರ್ಾಗದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗ) ಗಳಲಿಿಯ ದ೦ಡದ 
ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸುವ ನಿಭಿ೦ದಗಳನುು  ಗಮನಿಸಿ. 

೧೮.೭ ಬ್ೌ೦ಡರಿಗಳಿ೦ದ ಓಟ ಗಳಿಕೆ 
 ನಿಯಮ ೧೯ ರ ಅನವಯ ಬೌ೦ಡರಿಗಳ್ಳ೦ದ ಗಳ್ಳಸಿದ  ಓಟಗಳನುು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 
೧೮.೮ ಬ್ಾಾಟರ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ 
 ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗನು ಔಟ್ ಆದಾಗ, ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಿದರೆ, ಅವು 

ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ಬರುತಿವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಓಟಗಳನುು ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ಓಟಗಳ್ಳಗೆ ಸೆೋರಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. 
೧೮.೮.೧    ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ ಉ೦ಟುಮಾಡಿದುಕಾುಗಿ ಔಟ್ ಆದಾಗ. ದಾ೦ಡಿಗ 

ತ೦ಡ ಅ೦ತಹ ತಪುನುು ಎಸಗುವ ಮು೦ಚೆ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಗಳ್ಳಸುತಿದೆ. 
 ಆದರೆ, ಬುತ್ತಿ (ಕಾಾಚ್) ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅ೦ತಹ ಅಡಚ್ಣೆ ಮಾಡಿದುರೆ, ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು 

ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಓಟಗಳನುು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು. 
೧೮.೨.೨ ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನು ರನ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ. ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡ, ಘ ಟಗಳನುು ಬಿೋಳ್ಳಸುವ ಮೊದಲು 

ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಗಳ್ಳಸುತಿದೆ. 
 ಆದರೆ, ನಿಯಮ ೨೫.೬.೫ (ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ ಮತುಿ ಅವನ/ಅವಳ ಬದಲಿ 

ಓಟಗಾರನ/ಓಟಗಾರಳ ವತಿನೆ ಮತುಿ ಔಟ್ ಆಗುವುದು.) ರ ಅನವಯ ಬದಲಿ ಓಟಗಾರನನುು 
ಹೆ ೦ದಿದ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನೆೋ/ದಾ೦ಡಿಗಳೆೋ ರನ್ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಬದಲಿ 
ಓಟಗಾರ ಮತುಿ ಮತೆ ಿಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಗಣನೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು.  

೧೮.೯ ದಾ೦ಡಿಗರು ಔಟ್ ಆದ ಸ೦ದರ್ಿಗಳನುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚ್ೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೆೀಕಾದ 
ಓಟಗಳು. 

 ದಾ೦ಡಿಗನೆ ಬಬನು ಔಟ್ ಆದ ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ  ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಬಾಲ್ ಡೆಡ್ 
ಆದಾಗ ಅಥವಾ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದಾಗ, ನಿಯಮಗಳಲಿಿಯ ನಿದಿಿಷು ಅವಕಾಶಗಳನುು 
ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬಹುದು. ಆದರ  ನಿಯಮ 
೨೩.೩ (ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈ ಕೆ ಡಬಾರದು)  ಮತುಿ ೨೮.೩ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ಸೆೋರಿದ ಶಿರಸಾಾಣ),  ಗಮನಿಸಿ. 

  ಇವುಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಓಟಗಳ್ಳಗೆ, 
  ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆಯುವುದಕೆು  ಅಥವಾ ಕರೆಯುವ ಸ೦ದಭಿದ ಮೊದಲು  ದಾ೦ಡಿಗರು 

ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು 
ಮತುಿ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದಾಗ ಇಲಿವೆೋ ಕರೆಯುವ ಸ೦ದಭಿದ ಮೊದಲು ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓಟದಲಿ ಿ

ದಾ೦ಡಿಗರು ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು ದಾಟಿದುರೆ, ಆ ಓಟವನ ು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು.  ಆದರ , 
ನಿಯಮ ೪೧.೫.೮ (ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಚ್ಚತಿ ಭಿಮಣೆ ಅಥವಾ ವ೦ಚ್ಚಸುವುದು 
ಇಲಿವೆೋ ಅಡಿಡಪಡಿಸುವುದು) ರಲಿಿಯ ನಿದಿಿಷು ಅವಕಾಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. 

೧೮.೧೦ ಗಳಿಸಿದ ಓಟಗಳನುು  ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವುದು   
 ರ್ಾವುದೆೋ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಅನಾರಾ ತ್ತಳ್ಳಸಿರದ ಹೆ ರತು, 
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೧೮.೧೦.೧ ಚೆ೦ಡನುು ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಹೆ ಡೆದಿದುರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ, 
ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡವು ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸಿದ ದಾ೦ಡಿಗನ ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು 
ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. 
− ಅನುದಾನಿಸಿದ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು, ದ೦ಡದ ಓಟಗಳೆ೦ದೆೋ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. 
− ನೆ ೋ ಬಾಲ್  ಪಿಯುಕಿದ ದ೦ಡದ ೧ ಓಟವನುು  ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅತ್ತರಿಕಿ  ಓಟ 

ಎ೦ದೆೋ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. 
೧೮.೧೦.೨ ಚೆ೦ಡನುು ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಹೆ ಡೆದಿರದಿದುರೆ, ಓಟಗಳನುು ಸ೦ದಭಾಿನುಸಾರ  ದ೦ಡದ 

ಓಟಗಳು, ಬೆೈಸ್ಟ, ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈಸ್ಟ, ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅತ್ತರಿಕಿ ಅಥವಾ ವೆೈಡ್ ಎ೦ದು 
ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆತದಿ೦ದ ಬೆೈಸ್ಟ ಇಲಿವೆೋ ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈಸ್ಟ ಓಟಗಳು 
ಲಭಾವಾದರೆ ಒ೦ದು ಓಟವನುು ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಹಾಗ  ಉಳ್ಳದವುಗಳನುು ಬೆೈಸ್ಟ 
ಅಥವಾ ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈಸ್ಟ ರ್ಾವುದು ಸರಿಯೊೋ ಹಾಗೆೋ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. 

೧೮.೧೦.೩ ಬೌಲರ್ ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ಓಟಗಳನುು ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತೆ ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 
− ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸಿದ ದಾ೦ಡಿಗನು ಗಳ್ಳಸಿದ ಎಲ್ಟ್ಾಿ ಓಟಗಳು. 
− ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅತ್ತರಿಕಿ ಎ೦ದು ಗಳ್ಳಸಿದ ಎಲ್ಟ್ಾಿ ಓಟಗಳು. 
− ವೆೈಡ್ ಎ೦ದು ಗಳ್ಳಸಿದ ಎಲ್ಟ್ಾಿ ಓಟಗಳು. 

೧೮.೧೧ ದಾ೦ಡಿಗರು ತಾವು ಬಿಟು ತುದಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು.  
೧೮.೧೧.೧ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗ ೧೮.೧೧.೧.೧ದಿ೦ದ ೧೮.೧೧.೧.೬ರ ಸ೦ದಭಿಗಳನವಯ 

ಔಟ್ ಆದಾಗ, ಔಟ್ ಆಗದಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗ ತನು ಮ ಲ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ಳ ಬರಬೆೋಕು.  
೧೮.೧೧.೧.೧ ನಿಯಮ ೨೫.೬.೪ ಅಥವಾ ೨೫.೬.೫ (ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ ಮತುಿ ಅವನ/ಅವಳ 

ಬದಲಿ ಓಟಗಾರನ/ಓಟಗಾರಳ ವತಿನೆ ಮತುಿ ಔಟ್ ಆಗುವುದು.) 
೧೮.೧೧.೧.೨ ಬೌಲ್ಡ. 
೧೮.೧೧.೧.೩ ಸು೦ಪ್ಡ. 
೧೮.೧೧.೧.೪ ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡು ಸಾರಿ ಹೆ ಡೆಯುವುದು. 
೧೮.೧೧.೧.೫ ಎಲ್. ಬಿ. ಡಬುಿು. 
೧೮.೧೧.೧.೬ ಹಿಟ್  ವಿಕೆಟ್. 
೧೮.೧೧.೧.೭ ಬುತ್ತಿ (ಕಾಾಚ್) ಹಿಡಿದಾಗ. 
೧೮.೧೧.೧. ೮ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ, ಈ ಅಡಚ್ಣೆ ಅಥವಾ ಚ್ಚತಿ ಭಿಮಣೆ ಚೆ0ಡನುು 

ಎದುರಿಸುವ ದಾ0ಡಿಗನನುು ಬುತ್ತಿ (ಕಾಾಚ್) ಹಿಡಿದು  ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 
ಆದರೆ. 

೧೮.೧೧.೨ ೧೮.೧೧.೨.೧ ರಿ೦ದ ೧೮.೧೧.೨.೩ರ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ದಾ೦ಡಿಗರು ತಮಮ ಮ ಲ ತುದಿಗೆ 
ಮರಳ್ಳ ಬರಬೆೋಕು. 
೧೮.೧೧.೨.೧    ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಸಿದಾಗ. 
೧೮.೧೧.೨.೨    ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಓಟಗಳನುು ರದುುಗೆ ಳ್ಳಸಿದಾಗ. 
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೧೮.೧೧.೨.೩  ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿಯಮ ೪೧.೫ (ದಾ೦ಡಿಗನನುು 
ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಚ್ಚತ ಿ ಭಿಮಣೆ ಅಥವಾ ವ೦ಚ್ಚಸುವುದು ಇಲಿವೆೋ 
ಅಡಿಡಪಡಿಸುವುದು)ರ ಅನವಯ ಹಾಗೆೋ ನಿಧಿರಿಸಿದಲಿಿ. 

೧೮.೧೨  ದಾ೦ಡಿಗರು ತಾವು ಬಿಟು ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು 
೧೮.೧೨.೧ ದಾ೦ಡಿಗನೆ ಬಬನು ೧೮..೧೨.೧ರಿ೦ದ ೧೮.೧೨. ೨ ರ ಅನವಯ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಔಟ್ ಆಗದೆ 

ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ತಾನು ಬಿಟು ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನು ಔಟ್ ಆಗುವ   ಕ್ಷಣದಲಿಿ ಪರಸುರ 
ದಾಟಿರದಿದುರೆ ಮರಳ್ಳ ಬರಬೆೋಕು.  ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆಓಟಗಳನುು ರದುುಪಡಿಸಿದರ   ಔಟ್ ಆಗದೆ 
ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗ ತಾನು ಬಿಟು ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ಳ ಬರಬೆೋಕು. 
೧೮.೧೨.೧.೧ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ ಎಲಿಿ ಈ ಅಡಚ್ಣೆ ಚೆ0ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ0ಡಿಗನು 

ಬುತ್ತಿ (ಕಾಾಚ್) ಹಿಡಿದು ಔಟ್ ಆಗುವುದಕೆು ಆಗುವುದಿಲಿ, ಆವಾಗ. 
೧೮.೧೨.೧.೨    ನಿಯಮ ೨೫.೬.೪ ಇಲಿವೆೋ ೨೫.೬.೫ (ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ ಮತುಿ ಅವನ/ಅವಳ 

ಬದಲಿ ಓಟಗಾರನ/ಅವಳ ವತಿನೆ ಮತುಿ ಔಟ್ ಆಗುವುದು.) ಗಳನುು 
ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದು.  

೧೮.೧೨.೨ ಓಟವು ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿದಾುಗ, ದಾ೦ಡಿಗನು ಔಟ್ ಆದದುನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ರ್ಾವುದೆೋ 
ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದರೆ,  ಆ ಕ್ಷಣದಲಿಿ  ದಾ೦ಡಿಗರು ಪರಸುರ ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು 
ದಾಟಿರದಿದುರೆ, ತಾವು ಬಿಟು ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ಳ ಬರಬೆೋಕು. ಆದಾಗ ಾ, ೧೮.೧೧.೨.೧ ರಿ೦ದ 
೧೮.೧೧.೨.೩ರ ಸ೦ದಭಿಗಳು ಅನವಯಿಸಿದರೆ, ದಾ೦ಡಿಗರು ತಮಮ ಮ ಲ ತುದಿಗೆ 
ಮರಳಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ  ೧೯ ಬ್ೌ೦ಡರಿಗಳು 
೧೯.೧ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಸಿೀಮಾ ರೆೀಖ್ೆಯನುು   ನಿಧಿರಿಸುವುದು 

೧೯.೧.೧ ನಾಣಾಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಇಡಿೋ ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಸಿೋಮಾ 
(ಬೌ೦ಡರಿ) ರೆೋಖ್ೆಯನುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೨.೩.೧.೪ ಗಮನಿಸಿ. 

೧೯.೧.೨ ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಹೆೋಗೆ ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕೆ೦ದರೆ, ನೆ ೋಟದ ಪರದೆಯ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗವು 
ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ಹ೦ತದಲಿಿ ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯ ಒಳಗಿರಬಾರದು. 

೧೯.೨ ಸಿೀಮಾ ರೆೀಖ್ೆಯನುು ಗುರುರ್ತಸುವುದು 
೧೯.೨.೧ ಸಾದಾವಿರುವೆಡೆಯಲ್ಟ್ೆಿಲಿ, ಬೌ೦ಡರಿ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಬಿಳ್ಳಯ ಗೆರೆಯಿ೦ದ ಇಲಿವೆೋ ಮೈದಾನದ ನೆಲಕೆು 

ಸ೦ಪಕಿವಿರುವ೦ತೆ ಒ೦ದು ವಸುಿವಿನಿ೦ದ ಮೈದಾನದ ಇಡಿೋ ಉದುಕೆು ಗುರುತ್ತಸಬೆೋಕು. 
೧೯.೨.೨ ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಬಿಳ್ಳಗೆರೆಯಿ೦ದ ಗುರುತು ಮಾಡಿದುರೆ, 

೧೯.೨.೧ ಆಟದ ಪಟಿುಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರೆೋಖ್ೆಯ ಅ೦ಚ್ು ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಗಿರುತಿದೆ. 
೧೯.೨.೨ ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಸುಷು ಪಡಿಸಲು ಬಾವುಟ, ಘ ಟ ಅಥವಾ ಫಲಕವನುು 

ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದರೆ, ಅದನುು ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹೆ ರ ಅ೦ಚ್ಚನ ಆಚೆ ಇಡತಕುದುು 
ಮತುಿ ಅದನೆುೋ ಬೌ೦ಡರಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 
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೧೯.೨.೩ ಬೌ೦ಡರಿಯನುು ಮೈದಾನದ ನೆಲಕೆು ಸ೦ಪಕಿವಿರುವ೦ತೆ ಒ೦ದು ವಸುಿವಿನಿ೦ದ 
ಗುರುತ್ತಸಿದುರೆ, ಆಟದ ಪಟಿುಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಆ ವಸುಿವಿನ ನೆಲಕೆು ಸ೦ಪಕ್ರಿಸಿರುವ ಅ೦ಚ್ು 
ಬೌ೦ಡರಿ ಆಗಿರುತಿದೆ.   

೧೯.೨.೪ ಮೈದಾನದ ಇಡಿೋ ಉದುಕೆು ಬೌ೦ಡರಿಯನುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಬಿಳ್ಳ ಗೆರೆ ಅಥವಾ ವಸುಿವನುು 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರದಿದುರೆ, ಅಲಲಿಿಿ ನಿದಿಿಷು ಸೆಳಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಬಾವುಟ, ಘ ಟ ಅಥವಾ 
ಫಲಕವನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಹುದು. ಇ೦ತಹ ಸ೦ದಭಿದಲಿಿ ಬೌ೦ಡರಿಯು ಹಿೋಗೆ ಗುರುತ್ತಸಿದ 
ಎರಡು ನಿದಿಿಷು ಗುರುತುಗಳನುು   ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ ಕಾಲುನಿಕ ಸರಳ ರೆೋಖ್ೆರ್ಾಗಿರುತಿದೆ. 

೧೯.೨.೫ ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ಬೌ೦ಡರಿಯನುು ೧೯.೨.೨, ೧೯.೨.೩ ಮತುಿ ೧೯.೨.೪ರಲಿಿರುವ೦ತೆ ಗುರುತು 
ಮಾಡಲು ಆಗದಿದುರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು ಬೌ೦ಡರಿ ರ್ಾವುದೆ೦ದು 
ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 

೧೯.೨.೬ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನುು ೧೯.೨.೭ನಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ 
ಬೌ೦ಡರಿ ಎ೦ದು ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು ನಿಧಿರಿಸಿರದಿದುರೆ ಅದನುು ಬೌ೦ಡರಿ ಎ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. ನಿಯಮ ೨.೩.೧.೪ (ನಾಯಕರೆ ಡನೆ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ನೆ) ಗಮನಿಸಿ. 

೧೯.೨.೭ ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿದಾುಗ ಒಬಬ ವಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಾಿರ್ಣ ಅಥವಾ ವಸುಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದೆ ಳಗೆ 
ಬ೦ದು ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡಿನ ಸ೦ಪಕಿದಲಿಿ ಬ೦ದರೆ, ಚೆ0ಡು  ವಾಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಪಾಿರ್ಣಯ 
ಅಥವಾ ವಸುಿವಿನ ಸ0ಪಕಿಕೆು ಬ0ದ ವೆೋಳೆಯಲಿಿ (ಕ್ಷಣದಲಿಿ) ಅ೦ಪೆೈರ್ ಬೌ೦ಡರಿ ಎ೦ದು 
ನಿಧಿರಿಸದ ಹೆ ರತು ಬೌ೦ಡರಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪಿತ್ತ ಸ೦ದಭಿವನುು 
ಪಿತೆಾೋಕವಾಗಿ ಪರಿಗರ್ಣಸಿ ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೨೦.೪.೨.೧೨ (ಅ0ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ 
ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು) ಸಹ ನೆ ೋಡಿರಿ. 

೧೯.೩ ಸಿೀಮಾ ರೆೀಖ್ೆಯನುು ಸವಸಾಾನಕೆೆ ತರುವುದು 
 ಬೌ೦ಡರಿಯನುು ಗುರುತ್ತಸಲು  ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ಘನ ವಸುಿ ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಸಾೆನಪಲಟಿವಾದಾಗ; 

೧೯.೩.೧  ಘನ ವಸುಿ ಇದು ಮ ಲ ಸಾೆನವೆೋ ಬೌ೦ಡರಿ. 
೧೯.೩.೨ ಆ ಘನ ವಸುಿವನುು  ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಶಿೋಘಿವೊ ಅಷುು ಶಿೋಘಿವಾಗಿ ಸವಸಾೆನಕೆು 

ಮರಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆಆಟ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿದುರೆ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಮರಳ್ಳಸಬೆೋಕು.   
೧೯.೩.೩ ಬೆೋಲಿಯ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಇಲಿವೆೋ ಇತರ ಗುರುತುಗಳು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಬ೦ದರೆೋ, ಆ 

ಭಾಗವನುು  ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಶಿೋಘಿವೊ ಅಷುು ಶಿೋಘಿವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಹೆ ರ 
ಹಾಕಬೆೋಕು. ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆಆಟ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿದುರೆ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಹೆ ರ ಹಾಕಬೆೋಕು. 

೧೯.೪ ಚ್ೆ೦ಡು ಬ್ೌ೦ಡರಿಯಾಚ್ೆ ನೆಲಕೆೆ ತಾಗುವುದು 
೧೯.೪.೧ ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡು ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ನೆಲಕೆು ತಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿ ಿ

ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 
− ಬೌ೦ಡರಿ ಅಥವಾ ಬೌ೦ಡರಿಯನುು ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ರ್ಾವುದೆೋ 
ವಸುಿವಿನ ಸ೦ಪಕಿಕೆ ುಳಗಾದರೆ, 

− ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ಇರುವ ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿಕೆ ುಳಗಾದರೆ, 
− ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ನೆಲಕೆು ಸ೦ಪಕ್ರಿಸಿರುವ ರ್ಾವುದೆೋ ವಸುಿವಿನ ಸ೦ಪಕಿಕೆ ುಳಗಾದರೆ, 
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೧೯.೪.೨ ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ನೆಲಕೆು ತಾಗಿದ೦ತೆ; 
−  ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ೧೯.೫ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆಯ ನೆಲದ 

ಸ೦ಪಕಿದಲಿಿದಾುಗ ಚೆ೦ಡನುು ಸ೦ಪಕ್ರಿಸಿದರೆ. 
− ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ  ಬೌ೦ಡರಿಯೊಳಗೆ ಬುತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ಬುತ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯಯನುು ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸುವ 

ಮೊದಲು ಚೆ೦ಡಿನೆ ಡನೆ ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆಯ ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿಕೆು ಬ೦ದರೆ. 
೧೯.೫  ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕನು  ಬ್ೌ೦ಡರಿಯಾಚ್ೆ ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿದಲ್ಲಿರುವುದು 

೧೯.೫.೧ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ/ರಕ್ಷಕಳ ದೆೋಹದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವುದಾದರೆ ೦ದಿಗೆ 
ಸ೦ಪಕ್ರಿಸಿದರೆ ಅವನು/ಅವಳು ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ಇದು೦ತೆ. 
− ಬೌ೦ಡರಿ ಅಥವಾ ಬೌ೦ಡರಿಯನುು ಗುರುತ್ತಸಲು ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ರ್ಾವುದೆೋ ವಸುಿ. 
− ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆಯ ನೆಲ. 
− ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ನೆಲಕೆು ಸ೦ಪಕ್ರಿಸಿರುವ ರ್ಾವುದೆೋ ವಸುಿ. 
− ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿದಲಿಿರುವ ಬೆೋರೆ ಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಸ೦ಪಕಿದಲಿ ಿ

ಬ೦ದರೆ ಮತುಿ  ಈ ಕೃತಾ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ  ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಉದೆುೋಶ  
ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತೆಿ೦ದಾದರೆ. 

೧೯.೫.೨ ಬೌ೦ಡರಿ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ,  ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನುು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ನ೦ತರ, ಚೆ೦ಡಿನ 
ರ್ೆ ತೆಗಿನ ಅವನ/ಅವಳ ಮೊದಲ ಸ೦ಪಕಿದ ಮು೦ಚೆ ಅವನ/ಅವಳ ನೆಲದ ಅ೦ತ್ತಮ 
ಸ೦ಪಕಿವು  ಬೌ೦ಡರಿಯೊಳಗೆ ಸ೦ಪೂಣಿವಾಗಿ ಇಲದಿಿದುರೆ, ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ನೆಲದ 
ಸ೦ಪಕಿದಲಿಿದಾುನೆ೦ದು  ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು.   

೧೯.೬  ಬ್ೌ೦ಡರಿ ಗಳಿಕೆ 
೧೯.೬.೧  ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು, ಇಬಬರ  ನಾಯಕರೆ ಡಗ ಡಿ ಬೌ೦ಡರಿ 

ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಕೆ ಡುವ ಓಟಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾಯನುು ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. ಹಿೋಗೆ ನಿಧಿರಿಸುವಾಗ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಮತುಿ ನಾಯಕರು ಮೈದಾನದಲಿಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಪದಧತ್ತಗಳನುು ಗಣನೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೧೯.೬.೨ ೧೯.೬.೧ರ ಅನವಯ ಬೆೋರೆ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಒಪು೦ದ ಆಗಿರದ ಹೆ ರತು, ಬೌ೦ಡರಿ ೬ ಗೆ ೬ 
ಓಟಗಳನುು  ಮತುಿ ಬೌ೦ಡರಿ ೪ ಗೆ ೪ ಓಟಗಳನುು ಕೆ ಡಬೆೋಕು.  ೧೯.೭ನ ು ಸಹ ಗಮನಿಸಿ. 

೧೯.೭ ಬ್ೌ೦ಡರಿಗಳಿ೦ದ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ 
೧೯.೭.೧ ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಹೆ ಡೆಯಲುಟು ಚೆ೦ಡು ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯ ಒಳಗೆ ನೆಲಕೆು ತಾಗದೆ  

ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಮೊದಲ ಪುಟಿಗೆರ್ಾದಲಿಿ ಬೌ೦ಡರಿ ೬ 
ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾದ೦ತೆ. ಇದು, ಚೆ೦ಡು ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ 
ತಗಲಿದುರ  ಸಹ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

೧೯.೭.೨ ಚೆ೦ಡು ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ನೆಲಕೆು ತಾಗಿದಾಗ ಬೌ೦ಡರಿ ೪ ರ್ಾವಾಗ 
ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾಗುತಿದೆ೦ದರೆ; 
− ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಹೆ ಡೆದಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯ ಒಳಗೆ ನೆಲಕೆು 
ತಾಗಿದುರೆ, 
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− ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಹೆ ಡೆದಿರದಿದುರೆ. 
೧೯.೭.೩ ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾದಾಗ ೧೯.೭.೮ರ ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ರ್ಾವುದು ಹೆಚೆ ಚ, ಅಷುು ಓಟಗಳನುು ಕೆ ಡಬೆೋಕು. 
೧೯.೭.೩.೧  ಬೌ೦ಡರಿಗೆ ನಿಧಿರಿಸಿದ ಓಟಗಳು. 
೧೯.೭.೩.೨ ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಸಿದ ಕ್ಷಣದಲಿ ಿ ದಾ೦ಡಿಗರು ಪರಸುರರನುು ದಾಟಿದುರೆ 

ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓಟವನ ು ಸೆೋರಿ ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳು. 
೧೯.೭.೪    ೧೯.೭.೩.೨ರ ಅನವಯ ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳು ಬೌ೦ಡರಿಗೆ ನಿಧಿರಿಸಿದ ಓಟಗಳ್ಳಗಿ೦ತ 

ಹೆಚ್ಚಚಗಿದುರೆ ಅವುಗಳನುು ನಿಯಮ ೧೮.೧೨.೨(ದಾ೦ಡಿಗರು ತಾವು ಬಿಟು 
ಘ ಟಗಳ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ಳ ಬರುವುದು)ರ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ ಬೌ೦ಡರಿ ಬದಲ್ಟ್ಾಗಿ 
ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು.  

೧೯.೭.೫    ಬೌ೦ಡರಿ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡ ಗಳ್ಳಸಿದ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳ್ಳಗೆ  ಧಕೆು 
ಬರುವುದಿಲಿ.  

೧೯.೮ ಮೀರೆ ಮಿೀರಿದ ಎಸೆತ ಅಥವಾ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕರ ಉದೆಾೀಶ ಪೂರಿತ  ಕೃತಾ 
  ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ ಮೋರೆ ಮಿೋರಿದ ಎಸೆತ ಅಥವಾ ಉದೆುೋಶ ಪೂರಿತ  ಕೃತಾದಿ೦ದ ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾದರೆ, 

ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳು; 
     ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡಕೆು ಅನುದಾನಿಸಿದ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು 
 ಮತುಿ   ಬೌ೦ಡರಿಗೆ ನಿಧಿರಿಸಿದ ಓಟಗಳು 
 ಮತುಿ   ಮೋರೆ ಮಿೋರಿದ ಎಸೆತದ ಇಲಿವೆೋ ಉದೆುೋಶಪೂರಿತ ಕೃತಾದ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ದಾ೦ಡಿಗರು   ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು   
                    ದಾಟಿದುರೆ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓಟವನುು ಸೆೋರಿ ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ  ಓಟಗಳು. 
 ನಿಯಮ ೧೮.೧೨.೨(ದಾ೦ಡಿಗರು ತಾವು ಬಿಟು ಘ ಟಗಳ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ಳ ಬರುವುದು)ನುು ಎಸೆತದ ಇಲಿವೆೋ 

ಕೃತಾದ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ಅನವಯಿಸಬೆೋಕು.  

ನಿಯಮ ೨೦  ಡೆಡ್ ಬ್ಾಲ್ (ಚ್ೆ೦ಡು) 
೨೦.೧    ಚ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗ್ರದೆ 

೨೦.೧.೧    ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ರ್ಾವಾಗ ಆಗುತಿದೆ೦ದರೆ. 
೨೦.೧.೧.೧ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಬೌಲರ್ ಕೆೈಯಲಿಿ ಅ೦ತ್ತಮವಾಗಿ ನೆಲ್ಟ್ೆಸಿದಾಗ.  
೨೦.೧.೧.೨ ಬೌ೦ಡರಿ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ನಿಯಮ ೧೯.೭ (ಬೌ೦ಡರಿಗಳ್ಳ೦ದ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ) 

ಗಮನಿಸಿ. 
೨೦.೧.೧.೩ ದಾ೦ಡಿಗನು ಔಟ್ ಆದಾಗ. ಔಟ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಯ ಕ್ಷಣದಿ೦ದ 

ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 
೨೦.೧.೧.೪ ಆಡಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದು ದಾ೦ಡು ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗನ ದೆೋಹದ ನಡುವೆ ಇಲಿವೆೋ 

ಅವನ/ಅವಳ ಉಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ತಾತಾುಲಿಕವಾಗಿ  
ಸಿಕ್ರುಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡರೆ. 

೨೦.೧.೧.೫ ಆಡಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದು ದಾ೦ಡಿಗನ ಉಡುಗೆಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣದಲಿಿ 
ಅಥವಾ ಅ೦ಪೆೈರ್  ಉಡುಗೆಯಲಿಿ ಸಿಕ್ರುಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡರೆ.  
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೨೦.೧.೧.೬ ನಿಯಮ ೨೪.೪ (ಆಟಗಾರನು ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೆೋ  ಹಿ೦ತ್ತರುಗುವುದು) ಅಥವಾ 
೨೮.೨ (ಚೆ೦ಡಿನ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ) ಅನವಯ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು 
ಅನುದಾನಿಸಿದಾಗ. ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಎಸೆತವನುು ಆ ಓವರಿನ ಒ೦ದು 
ಎಸೆತವೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

೨೦೧.೧.೭ ನಿಯಮ ೨೮.೩ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ಸುರಕ್ಷಾ  ಶಿರಸಾಾಣ)ರ ಉಲಿ೦ಘನೆ 
ಆದಾಗ. 

೨೦.೧.೧.೮ ನಿಯಮ ೧೨.೯(ಪ೦ದಾದ ಮುಕಾಿಯ)ರನವಯ  ರ್ಾವುದೆೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ಪ೦ದಾ 
ಮುಗಿದಾಗ. 

೨೦.೧.೨ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡ ಹಾಗ  ಘ ಟಗಳ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ಇಬಬರ  ದಾ೦ಡಿಗರು  ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಲಿ ಿ
ಎ೦ದು ಭಾವಿಸಿದಾುರೆ ಎ೦ದು ಬೌಲರ್ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಸುಷುವಾದಾಗ, ಚೆ೦ಡನುು 
ಡೆಡ್ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೨೦.೨   ಚ್ೆ೦ಡು ಅ೦ರ್ತಮವಾಗ್ರ ಕೆೈ  ಸೆೀರುವುದು  
 ಚೆ೦ಡು ಅ೦ತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆೈ ಸೆೋರಿದೆಯೊೋ ಇಲವಿೊೋ ಎ೦ಬುದನುು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಮಾತಿ ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 
೨೦.೩ ಓವರ್ ಅಥವಾ “ಟೆೈ೦” ಕರೆಯುವುದು 
 ೨೦.೧ ಅಥವಾ ೨೦.೪ರ ಅನವಯ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಓವರ್ (ನಿಯಮ ೧೭.೪ ಗಮನಿಸಿ) ಇಲಿವೆೋ  

“ಟೆೈ೦” (ನಿಯಮ ೧೨.೨ ಗಮನಿಸಿ) ಎ೦ದು ಕರೆಯಬಾರದು. 
೨೦.೪ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಡೆಡ್ ಬ್ಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು 

೨೦.೪.೧ ೨೦.೧ರ ಅನವಯ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಾಗ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸುವುದು ಅವಶಾವೆನಿಸಿದರೆ,   
ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 

೨೦.೪.೨ ರ್ಾವದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್  ನಿಯಮ. ೨೦.೪.೨.೧ ರಿ0ದ ೨೦.೪.೨.೧೪ ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ 
ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಿದಾಗ, ಚೆ0ಡು  ಡೆಡ್ ಆಗಲು ಆದ0ತಹ ಕಾರಣದ ಕ್ಷಣದಿ0ದ ಡೆಡ್ ಎ0ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಎಲಿಿ ನಿಯಮ ೨೫.೭ (ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಓಟಗಾರನ 
ಮೋಲಿನ ನಿಬಿ೦ಧ). ೩೪.೪ (ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆದ 
ಚೆ೦ಡಿನಿ೦ದ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ) ೪೧.೨.೧ (ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಕಿಮಗಳು) ಮತುಿ ೪೨.೧.೨ (ಮಟು 
೧ ರ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ0ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ) ಗಳಲಿಿ   ಅ೦ಪೆೈಗಿಳು ತಪುು ಮಾಡದ ತ0ಡಕೆು 
ಅನಾನುಕ ಲತೆ ಆಗಬಾರದೆ0ದು ತಡವಾಗಿ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕರೆಯಬೆೋಕೆ0ದು ನಿಖ್ರವಾಗಿ 
ಸ ಚ್ಚಸುತವಿವೆಯೊ ಅ0ಥಹ ಸ0ದಭಿ ಗಳಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದ ಕ್ಷಣದಿ0ದ 
ಡೆಡ್ ಎ0ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು.  
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಇಬಬರಲ್ಟ್ೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
೨೦.೪.೨.೧ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಆಟದಲಿಿ ಮಧೆಾ ಪಿವೆೋಶಿಸ ಬೆೋಕಾದಾಗ. 
೨೦.೪.೨.೨ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅ೦ಪೆೈರಿಗೆ, ಭವಿಷಾ ತ್ತೋವಿ ಸವರ ಪದ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ 

ಎ೦ದಾಗ. 
೨೦.೪.೨.೩ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ನೆಗಾಗಿ ಅವನ/ಅವಳ ನಿಯಮಿತ ಸಾೆನದಿ೦ದ ಹೆ ರಡುವಾಗ. 
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೨೦.೪.೨.೪ ಒ೦ದು ಅಥವಾ ಎರಡ  ಬೆಲ್ಸ ಗಳು  ಚೆ೦ಡನುು  ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು 
ಚೆ೦ಡನುು ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ಘ ಟಗಳ್ಳ೦ದ ಬಿದುರೆ. 

೨೦.೪.೨.೫ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದಧನಾಗಿಲಿದಾಗ, 
ಚೆ೦ಡನುು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನುು ಆಡಲು ರ್ಾವುದೆೋ ಪಿಯತು 
ಮಾಡದಿದಾುಗ. ಆದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು 
ಆಡಲು ಸಿದಧವಿಲಿದೆ ಇರಲು ಸಾಕಷುು ಕಾರಣಗಳ್ಳತುಿ ಎ೦ದು ತೃಪಿಿ ರ್ಾಗಿರಬೆೋಕು. 
ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಎಸೆತವನುು ಆ ಓವರಿನ ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

೨೦.೪.೨.೬ ದಾ೦ಡಿಗನು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದಧನಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಎದುರಿಸುವಾಗ 
ರ್ಾವುದೆೋ ಶಬು ಇಲಿವೆೋ ಚ್ಲನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳ್ಳ೦ದ ಗಮನ 
ವಿಚ್ಲಿತವಾದಾಗ. ಹಿೋಗೆ ವಿಚ್ಲಿತವಾಗುವ ಕಾರಣ ಪ೦ದಾದ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ 
ಹೆ ರಗಡೆಯಿ೦ದ ಬ೦ದರ  ಅನವಯವಾಗುತಿದೆ.  

 ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಎಸೆತವನುು ಆ ಓವರಿನ ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

೨೦.೪.೨.೭ ನಿಯಮ ೪೧.೪ (ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ 
ಬೆದರಿಸುವ ಪಿಯತು) ಅಥವಾ ೪೧.೫ (ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ 
ಬೆದರಿಸುವ, ವ೦ಚ್ಚಸುವ ಇಲಿವೆೋ ವಿಚ್ಲಿತಗೆ ಳ್ಳಸುವ ಪಿಯತು) ಇವೆರಡರಲಿಿ 
ರ್ಾವುದಾದರೆ ೦ದರನವಯ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುವ 
ಪಿಯತುವಾದಾಗ. ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಎಸೆತವನುು ಆ ಓವರಿನ ಒ೦ದು 
ಎಸೆತವೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

೨೦.೪.೨.೮ ಬೌಲರ್, ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಚೆ೦ಡನುು ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ಕೆೈಯಿ೦ದ 
ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ. 

೨೦.೪.೨.೯ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಅ೦ತ್ತಮ ಹೆರ್ೆೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಗೆ ಚೆ0ಡನುು ಎಸೆದರೆ, 

೨೦.೪.೨.೧೦ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ನಿಯಮ ೩೮.೩ (ಬೌಲರ್ 
ತುದಿಯಲಿಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗ ತನು ರ್ಾಗದಿ೦ದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ 
ಹೆ ರಬರುವುದು)ರ ಅಡಿಯಲಿ ಿರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, 
ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಬೌಲರ್ ಕೆೈಯಿ೦ದ ಹೆ ರಬರದಿದುರೆ. 

೨೦.೪.೨.೧೧ ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡನುು ಮರುಪಡೆಯಲ್ಟ್ಾಗುವುದಿಲಿವೆ೦ದು ಖ್ಾತ್ತಿರ್ಾದರೆ. 
೨೦.೪.೨.೧೨ ಅವನು/ ಅವಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿ ರ್ಾವದೆೋ ವಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಾಿರ್ಣ ಅಥವಾ 

ವಸುಿವಿನಿ0ದ ರ್ಾವದೆೋ ಪ0ಗಡಕೆು ಅನಾನುಕ ಲತೆ ಆಗಿದೆ ಎ0ದು 
ನಿಧಾಿರಕೆು ಬ0ದರೆ. ಆದರೆ ಇಬಬರ  ಅ0ಪೆೈಗಿಳು ಮೋಲಿನ ಹಸಿಕ್ಷೆೋಪದ 
ಹೆ ರತಾಗಿಯ  ಚೆಂಡು ಬೌ0ಡರಿ  ಸೆರುತ್ತತಿುಿಎ0ದು ನಿಧಿರಿಸಿದರೆ ಬೌ0ಡರಿ 
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ಕೆ ಡಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೧೯.೨.೭ (ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು) 
ನೆ ೋಡಿರಿ.  

೨೦.೪.೨.೧೩  ಚೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ0ಡಿಗ ಚೆ0ಡನುು ಆಡುವ ಪಿಯತುದಲಿಿದಾುಗ, ಅವನ್ 
/ ಅವಳ ಅ0ಗ ಅಥವಾ ಅ0ಗದ ರ್ಾವದೆೋ ಭಾಗ ಆಟದ ಅ0ಕಣದ ಒಳಗೆ 
ಊರಿರಬೆೋಕು ಅಥವಾ ಹವೆಯಲಿಿರಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೬.೧  (ಆಟದ ಅ0ಕಣ) 
ನೆ ೋಡಿರಿ.   

 ೨೦.೪.೨.೧೪ ಮೋಲಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಒಳಪಡದ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಹಿೋಗೆ ಮಾಡ    
ಬೆೋಕಾದಾಗ. 

೨೦.೫ ಚ್ೆ೦ಡು ಯಾವಾಗ ಆಟದಲ್ಲಿ (ಡೆಡ್ ಅವಸೆಾಯಿ೦ದ ಹೊರಬರುವುದು (ceases to be dead) ಬರುತಿದೆ೦ದರೆ 
 ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಅವಸೆೆಯಿ೦ದ ಹೆ ರಬರುವುದು – ಅ೦ದರೆ, ಆಟದಲಿಿ ಬರುವುದು - ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನೆುಸೆಯಲು 

ಓಟವನುು ಪಾಿರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ಇಲಿವೆೋ  ಓಡದೆಯೋ ಎಸೆತದ ಮೊೋಡಿಯನುು ಆರ೦ಭಿಸಿದಾಗ. 
೨೦.೬  ಡೆಡ್ ಬ್ಾಲ್ ನಿರ್ಾಿರವನುು ಹಿ0ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬ್ಾರದು. 
         ಒ0ದು ಸಲ ಚೆ0ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ರ್ಾವುದೆೋ ನಿಧಾಿರವನುು ಹಿ0ತೆಗೆದುಕೆ 0ಡರ  ಚೆ0ಡು ಆಟದಲಿ ಿ

ಮರಳ್ಳ ಬರುವುದಿಲ ಿ
೨೦. ೭ ಡೆಡ್ ಬ್ಾಲ್ – ಓವರಿನ ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು ಎಣಿಸುವುದು 

೨೦.೬.೧ ೨೦.೬.೨ನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ, ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೆ೦ಡನುು ಡೆಡ್ ಎ೦ದು ಕರೆದಾಗ ಅಥವಾ 
ಡೆಡ್ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕಾಗಿ ಬ೦ದಾಗ,  
೨೦.೬.೧.೧ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಆ ಎಸೆತವನುು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ 

ವಿರದಿದುರೆ, ಅದನುು ಆ ಓವರಿನ ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು  ಎರ್ಣಸಬಾರದು. 
೨೦.೬.೧.೨ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೆೈಡ್ ಕರೆಯದ ಹೆ ರತು, ೨೦.೪.೨.೬ರ ಸ೦ದಭಿಗಳು 

ಮತುಿ ನಿಯಮ ೨೪.೪ (ಅನುಮತ್ತಯಿಲಿದೆ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ಮೈದಾನದೆ ಳಗೆ 
ಹಿ೦ತ್ತರುಗುವುದು), ೨೮.೨ (ಚೆ೦ಡಿನ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ), ೪೧.೪ (ಚೆ೦ಡನುು 
ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುವ ಪಿಯತು) ಮತುಿ 
೪೧.೫ (ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುವ, ವ೦ಚ್ಚಸುವ 
ಇಲಿವೆೋ ವಿಚ್ಲಿತಗೆ ಳ್ಳಸುವ ಪಿಯತು)ಗಳನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ, ಚೆ೦ಡನುು 
ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಎಸೆತವನುು ಆಡುವ ಅವಕಾಶವಿದುರೆ, ಅದನುು 
ಓವರಿನ ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು ಎರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೨೦.೬.೨ ೨೦.೪.೨.೫ರಲಿಿಯ೦ತೆ, ಚೆ೦ಡನುು ಆಡಲು ಪಿಯತ್ತುಸದಿರುವದು ಹಾಗ  ಆಡಲು 
ಸಿದಧನಿಲಿದಿರುವುದಕೆು ಸಾಕಷುು ಕಾರಣವಿರುವುದು, ಈ ಎರಡ  ಕಾರಣಗಳ್ಳದುರೆ ಮಾತಿ 
ಚೆ೦ಡನುು ಓವರಿನ ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು ಎರ್ಣಸಬಾರದು. ಇಲಿವಾದರೆ ಆ ಎಸೆತ ನಿಯಮಬದಧ. 
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ನಿಯಮ  ೨೧  ನೊೀ ಬ್ಾಲ್ (ನಿಯಮ ಬ್ಾಹಿರ ಎಸೆತ) 
೨೧.೧ ಬ್ೌಲ್ಲ೦ಗ್ ಶೆೈಲ್ಲ 

೨೧.೧.೧  ಅ೦ಪೆೈರ್, ಬೌಲರ್ ಬಲಗೆೈ ಅಥವಾ ಎಡಗೆೈ ಮತುಿ  ಘ ಟಗಳನುು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಘ ಟಗಳ 
ಮೋಲಿ೦ದ ಬೌಲ್ ಮಾಡುತಾಿನೆ ಎ೦ಬುದನುು ತ್ತಳ್ಳದುಕೆ ೦ಡು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

 ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನೆುಸೆಯುವ ತನು ಶೆೈಲಿಯ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ ತ್ತಳ್ಳಸದಿದುರೆೋ ಅದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. 
ಇ೦ತಹ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು.  

೨೧.೧.೨ ಪ೦ದಾದ ಮೊದಲು ವಿಶೆೋಷ ಒಪು೦ದ ಮಾಡಿಕೆ ೦ಡಿರದಿದುರೆ, ತೆ ೋಳ್ಳನ ಮಟುದ ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ 
ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ.   

೨೧.೨ ನಿಯಮಬದಧ ಎಸೆತ (ಬ್ೌಲ್ಲ೦ಗ್) – ತೊೀಳು 
  ಒ೦ದು ಎಸೆತವು ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿರಬೆೋಕಾದರೆ ಚೆ೦ಡನುು ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೆೋಕು (ರೆ ಿೋ) ಎಸೆಯಬಾರದು 

(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ೦ತೆ).  
  ಬೌಲರನ ತೆ ೋಳು  ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒ೦ದು ಸಾರಿ ಭುಜದ ಮಟುವನುು ತಲುಪಿದ ಸಮಯದಿ೦ದ 

ಬಾಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಮೊಳ ಕೆೈ ರ್ೆ ೋಡಣೆಯ ಭಾಗವನುು  ಸವಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೂತ್ತಿರ್ಾಗಿ 
ನೆಟುಗೆ ಮಾಡದಿದುರೆ ಆ ಎಸೆತವು ತೆ ೋಳ್ಳಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ  ನಿಯಮಬದಧ. ಈ ವಿವರಣೆಯು, ಬೌಲರ್ 
ತನು ಮು೦ಗೆೈ ಮರ್ಣಕಟುನುು (ವಿಿಸು/ wrist) ಬಾಗಿಸಲು ಇಲಿವೆೋ ತ್ತರುಗಿಸಲು ನಿಬಿ೦ಧಿಸುವುದಿಲಿ.   

  ಎಸೆತವು ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿದೆಯೊೋ ಇಲಿವೊೋ ಎ೦ದು ನಿಧಿರಿಸುವ ಮೊದಲ ಜವಾಬಾುರಿ  ಚೆ೦ಡನುು 
ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರದಾದರ , ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ, ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನುು  
ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಎಸೆದಿದಾುನೆ ಎ೦ದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು 
ಮಾಡುವುದರಿ೦ದ ಈ ನಿಯಮದಲಿಿನ ರ್ಾವ ಅ೦ಶವೂ  ನಿಬಿ೦ಧಿಸುವುದಿಲಿ. 

೨೧.೩ ಚ್ೆ೦ಡನುು ನಿಯಮಬ್ಾಹಿರವಾಗ್ರ ಎಸೆಯುವುದು ಇಲಿವೆೀ ತೊೀಳಿನ ಮಟುದ ಕೆಳಗ್ರನಿ೦ದ ಹಾಕುವುದು 
೨೧.೩.೧ ಬೌಲರ್  ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಅ೦ತ್ತಮ ಹೆರ್ೆೆ ಇಟಾುಗ, ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ 

ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ, ಚೆ೦ಡನುು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಎಸೆಯಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ ಇಲಿವೆೋ ನಿಯಮ 
೨೧.೧.೨ರ ಅನವಯ ಒಪು೦ದವಿಲಿದೆ ಭುಜದ ಮಟುಕ್ರು೦ತ ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ ಬಿಡಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ 
ಎ೦ದಾದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುಿ ಬಾಲ್ 
ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಸಹವತ್ತಿ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಕರೆಯ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

 ತದನ೦ತರ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್, 
− ಬೌಲರ್ ಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಹಾಗ  ಅ೦ತ್ತಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆ 
ಬೌಲರ ಗೆ ಸರದಿಯ ಪೂತ್ತಿ ಅವಧಿಗೆ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

− ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಈ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
− ಘ ಟಗಳ ಹತ್ತರಿ ಇರುವ (ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲಿರುವ) ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಏನು ನಡೆಯಿತೆ೦ಬ 
ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೨೧.೩.೨ ಅದೆೋ ಸರದಿಯಲಿಿ ಅದೆೋ ಬೌಲರ್ ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ ಪುನಃ  
ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದಾುನೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ೨೧.೧.೨ರ ಅನವಯ 
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ಒಪು೦ದವಿಲಿದೆ ಭುಜದ ಮಟುಕ್ರು೦ತ ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ ಹಾಕ್ರದಾುನೆ ಎ೦ದಾದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು 
“ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುಿ  ಬಾಲ್ ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಸಹವತ್ತಿ 
ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಕರೆಯ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

 ತದನ೦ತರ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್, 
− ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬೌಲರನನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ  ಬೌಲಿ೦ಗ್ ನಿ೦ದ 

ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸುವ೦ತೆ ನಿದೆೋಿಶಿಸಬೆೋಕು. ಅನವಯವಾದಲಿಿ  ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಆ 
ಓವರನುು ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು, ಆದರೆ ಈ ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಹಿ೦ದಿನ ಓವರ್ ಅಥವಾ 
ಅದರ ಭಾಗವನುು ಮಾಡಿರಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೋ ನ೦ತರದ ಓವರಿನ ಭಾಗವನುು ಸಹ 
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೆ ಡಬಾರದು.  ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡ ಬೌಲರ್ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮತೆಿ 
ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 

− ಘ ಟಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ (ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲಿರುವ) ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು ಮತುಿ 
ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ಈ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೨೧.೩.೩ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾ ಅಯೊೋಜಿಸಿದ  ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ 
ವರದಿ ಮಾಡಬೆೋಕು, ಅವರು ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದ  ಕಿಮವನುು ತ೦ಡದ ನಾಯಕ, ಸ೦ಬ೦ಧಿತ  
ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದಲಿಿ ತ೦ಡದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೨೧.೪ ಬ್ೌಲ್ಲ೦ಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ರೆ೦ತ ಮದಲು ಬ್ೌಲರ್ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು 
  ಬೌಲರ್  ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಅ೦ತ್ತಮ ಹೆರ್ೆೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಗೆ 

ಚ್0ಡನುು ಎಸೆದರೆ, ಅದು “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಅಲಿ. ಮತುಿ ನಿಯಮ ೨೧.೩ರಲಿಿ  ನಮ ದಿಸಿರುವ ಪಿಕ್ರಿಯ 
ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಿ. ಆದರೆ ಅ0ಪೆೈರ್ ನಿಯಮ ೨೦.೪.೨.೯ರ ಅನುಸಾರ  ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ0ದು ಕರೆದು ಸನೆು 
ಮಾಡಬೆೋಕು. 

೨೧.೫   ನಿಯಮಬದಧ ಎಸೆತ – ಪಾದಗಳ ಸಾಾನ 
 ಒ೦ದು ಎಸೆತ ಪಾದಗಳ ಸಾೆನಕೆು ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ನಿಯಮ ಬದಧವಾಗಬೆೋಕಾದರೆ, ಬೌಲರ್  ಬೌಲ್ 

ಮಾಡುವ ಅ೦ತ್ತಮ ಹೆರ್ೆೆಯಲಿಿ; 
೨೧.೫.೧ ಬೌಲರ್ ತನು ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಶೆೈಲಿಗೆ ತಕು೦ತೆ ಹಿ೦ದಿನ ಹೆರ್ೆಯೆ ಪಾದವನುು ಆ ಬದಿಯ ರಿಟನ್ಿ 

ರೆೋಖ್ೆಯ ಒಳಗೆ ಮತುಿ ಅದಕೆು ತಾಗದ೦ತೆ ಊರಬೆೋಕು. 
೨೧.೫.೨ ಬೌಲರನ ಮು೦ದಿನ ಹೆರ್ೆೆಯ ಪಾದದ ಸವಲು ಭಾಗವಾದರ  ನೆಲದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಊರಿರಲಿ ಅಥವಾ 

ಎತ್ತಿರಲಿ 
− ೨೧.೫.೧ರಲಲಿಿ ರಿಟನ್ಿ ರೆೋಖ್ೆಯ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸಿರುವ೦ತೆ ಎರಡ  ವಿಕೆಟಿುನ ಮಧಾದ 
ಘ ಟಗಳನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ  ಕಾಲುನಿಕ ರೆೋಖ್ೆಯ ಅದೆೋ ಭಾಗದಲಿಿ ಮತುಿ 

− ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹಿ೦ಭಾಗದಲಿಿರಬೆೋಕು.  
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ಮ ರ  ಷರತುಿಗಳು ಪಾಲಿಸಲುಟು ಬಗೆೆ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ರ್ಾಗದಿದುರೆ, 
ಅವನು/ಅವಳು “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೪೧.೮ (ಉದೆುೋಶಪೂರಿತ 
ಮು೦ದಿನ ಹೆರ್ೆೆಯ ಪಾದದ ನೆ ೋ ಬಾಲ್) ಗಮನಿಸಿ.  

೨೧.೬ ಬ್ೌಲರ್ ಬ್ೌಲ್ಲ೦ಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೀಳಿಸುವುದು 
 ಚೆ೦ಡನುು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದುರೆ ಮತುಿ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ದಾ೦ಡಿಗ ನಿಯಮ ೪೧.೬ (ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ 
ದಾ೦ಡಿಗ ತನು ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಹೆ ರಬರುವುದು)ರ ಅನವಯ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿರದಿದುರೆ, 
ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆ ನೆಯ ಹೆರ್ೆೆ ಅಥವಾ ತದನ೦ತರದ ಹೆರ್ೆೆ ಯನುು  ಪೂಣಿವಾಗಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು 
ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಇದು 
ಅವನ/ಅವಳ ಬಟೆು ಬರೆ ಅಥವಾ ದೆೋಹದ ಮೋಲಿರುವ ರ್ಾವುದೆೋ ವಸುಿ ಬಿದುು ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುವುದನ ು  
ಒಳಗೆ ೦ಡಿರುತಿದೆ. ಅನುಬ೦ಧ  ಎ೧೨ ಮತುಿ ನಿಯಮ ೨೦.೪.೨.೮, ೨೦.೪.೨.೯ (ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ 
ಬಾಲ್ ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು)ಗಳು ಅನವಯಿಸುತಿವೆ. 

೨೧.೭ ಚ್ೆ೦ಡು ಒ೦ದಕ್ರೆ೦ತ ಹೆಚುಿ ಸಲ ಪುಟ್ಟಯುವುದು, ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಉರುಳುವುದು ಮತುಿ ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯ ಹೊರಗೆ 
ಪುಟ್ಟಗೆ ಆಗುವುದು 

 ಚೆ೦ಡು ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟಿುದೆ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆರ್ಾದ ನ೦ತರ, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ 
 ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡಿಗೆ  ಅಥವಾ ದೆೋಹಕೆು ಮು೦ಚ್ಚತವಾಗಿ ತಗಲದೆ 

− ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆ ಮುಟುುವ ಮೊದಲು  ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಪುಟಿದರೆ  ಇಲಿವೆೋ ನೆಲದುದುಕ ು 
ಉರುಳ್ಳದರೆ   ಇಲಿವೆೋ 

− ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ವಿಕೆಟ್ ನ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಮುಟುುವ ಮೊದಲು, ಪೂತ್ತಿರ್ಾಗಿ 
ಇಲಿವೆೋ ಭಾಗಶಃ ಆಟದ ಪಟಿುಯ - ನಿಯಮ ೬.೧ (ಆಟದ ಪಟಿುಯ ವಿಸಿಿೋಣಿ) ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ-
ಹೆ ರಗೆ ಪುಟಿದರೆ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು.  
ಹುಲಿಿನ ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸದಿದುರೆೋ ಇದು ಚೆ೦ಡು ಪೂತ್ತಿರ್ಾಗಿ ಇಲಿವೆೋ ಭಾಗಶಃ ಕೃತಕ 
ಮೋಲ್ಟ್ಾುಗದ ಹೆ ರಗೆ ಪುಟಿದಾಗಲ  ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

೨೧.೮ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು /ದಾ0ಡಿಗಳನುು ಆಟದ ಪಟ್ಟು ಬಿದುವ0ತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ  
ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ ಮು೦ದೆ ಚ್ೆೆಂಡು ಬ೦ದು ನಿಲುಿವುದು 

  ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡು, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ವಿಕೆಟ್  ರೆೋಖ್ೆಯ ಮು೦ದೆ 
ದಾ೦ಡಿಗನ/ಳ  ದಾ೦ಡು ಇಲಿವೆೋ ದೆೋಹಕೆು  ತಾಗುವ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ನಿ೦ತರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಆಟದ ಪಟಿುಯಿ0ದ 
ಎಷುು ದ ರವಿದೆ ಎ0ದರೆ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು ಅದನುು ಆಡಲು ಪಿಯತ್ತುಸ ಬೆೋಕಾದರೆ 
ಆಟದ ಪಟಿುಯಿ0ದ ಹೆ ರಬರುವ0ತಾದರೆ,  ಅ೦ಪೆೈರ್ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು 
ಮತುಿ ತತ್ಕ ಕ್ಷಣ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ0ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು.. 

೨೧.೯ ಬ್ೌಲ್ ಮಾಡಲಪಟು ಚ್ೆ೦ಡನುು ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕ ತಡೆದರೆ 
 ನಿಯಮ ೨೭.೩ (ಘ ಟರಕ್ಷಕನ ಸಾೆನ) ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರುವದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡು, 

ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡು ಇಲಿವೆೋ ದೆೋಹಕೆು  ತಾಗುವ ಇಲಿವೆೋ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ವಿಕೆಟ್ ದಾಟುವ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ದೆೋಹದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗಕೆು 
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ತಗಲಿದರೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಿ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ “ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು 
ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 

೨೧.೧೦ ಚ್ೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತಲೆಯಮೀಲ್ಲ೦ದ ಚ್ೆ೦ಡು ಎಗರುವುದು 
 ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡು ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಪುಟಿದು ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆೋರವಾಗಿ 

ನಿ೦ತ್ತರುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತಲ್ಟ್ೆಯ ಮೋಲಿನಿ೦ದ ಹೆ ೋದರೆ ಅಥವಾ ಹೆ ೋಗುತಿದೆ ಎ೦ದಾದರೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
“ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 

೨೧.೧೧ ಇತರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲಿ೦ಘನೆಗಾಗ್ರ “ನೊೀ ಬ್ಾಲ್” ಕರೆಯುವುದು 
 ಮೋಲಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅನವಯ ಅಗತಾವಿದುಲಿಿ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಕರೆದು ಸನೆು 

ಮಾಡಬೆೋಕು. 
 ನಿಯಮ  ೨೭.೩ – ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಸಾೆನ. 
 ನಿಯಮ  ೨೮.೪ – ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಸೆೈಡ್ ನಲಿಿಯ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ ಮಿತ್ತ. 
 ನಿಯಮ  ೨೮.೫ – ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಅತ್ತಕಿಮಿಸುವುದು. 
 ನಿಯಮ  ೪೧.೬ – ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗ  ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಅಲು ಪುಟಿಗೆಯು ಬೌಲಿ೦ಗ್. 
 ನಿಯಮ  ೪೧.೭ – ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗ  ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಪುಟಿಗೆ ರಹಿತ ಬೌಲಿ೦ಗ್. 
 ನಿಯಮ  ೪೧.೮ – ಉದೆುೋಶಪೂರಿತ ಮು೦ದಿನ ಹೆರ್ೆೆಯ ಪಾದದ ನೆ ೋ ಬಾಲ್. 
೨೧.೧೨ ನೊೀ ಬ್ಾಲ್ ಕರೆಯನುು ಹಿ೦ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವುದು 
 ನಿಯಮ ೨೦.೪.೨.೪, ೨೦.೪.೨.೫, ೨೦.೪.೨.೬, ೨೦.೪.೨.೮ ಅಥವಾ ೨೦.೪.೨.೯ (ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ 

ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು)ರ ಅನವಯ “ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಕರೆದರೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” 
ಕರೆಯನುು ಹಿ೦ತೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೨೧.೧೩  ನೊೀ ಬ್ಾಲ್  ವೆೈಡ್  ಕರೆಯನುು ಅಮಾನಾಗೊಳಿಸುವುದು 
 “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಕರೆಯು ವೆೈಡ್ ಕರೆಯನುು ಅಮಾನಾ ಗೆ ಳ್ಳಸುತಿದೆ. ನಿಯಮ ೨೨.೧ (ವೆೈಡ್ 

ನಿಧಿರಿಸುವುದು) ಮತುಿ ೨೨.೨ (ವೆೈಡ್ ಕೆರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು) ಗಮನಿಸಿ. 
೨೧.೧೪  ಚ್ೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲಿ 
   “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದಾಕ್ಷಣ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 
೨೧.೧೫  ನೊೀ ಬ್ಾಲ್ ಕರೆಗೆ ದ೦ಡ 
 ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆದಾಕ್ಷಣ ದ೦ಡದ ಒ೦ದು ಓಟವನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. ಕರೆಯನುು 

ಹಿ೦ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿದಹೆ ರತು , ದಾ೦ಡಿಗನೆ ಬಬನು ಔಟ್ ಆದರ  ಸಹ ದ೦ಡದ ಓಟ ಇರುತದಿೆ. ಅದು ಗಳ್ಳಸಿದ 
ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಓಟಗಳು, ರ್ಾವುದೆೋ ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಕೆ ಮತುಿ ರ್ಾವುದೆೋ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಕ ಡಿಸಿ 
ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೨೧.೧೬  ನೊೀ ಬ್ಾಲ್ ದಿ೦ದ ಗಳಿಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಹೆೀಗೆ ಲೆಕ್ರೆಸಬ್ೆೀಕು  
 ದ೦ಡದ ಒ೦ದು ಓಟವನುು ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅತ್ತರಿಕಿ ಎ೦ದು ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಬೌಲರ್ ಖ್ಾತೆಗ  ವರ್ಾ 

ಹಾಕಬೆೋಕು.  ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡಕೆು ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಿದುರೆೋ 
ಇವುಗಳನುು ನಿಯಮ ೪೧.೧೮ (ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು)ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. ದಾ೦ಡಿಗರು 
ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ರ್ಾವುದೆೋ ಓಟಗಳು ಅಥವಾ ರ್ಾವುದೆೋ ಬೌ೦ಡರಿ ಓಟಗಳನುು ದಾ೦ಡಿಗನು  
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ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ  ಹೆ ಡೆದಿದುರೆ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸಿದ ದಾ೦ಡಿಗನ  ಖ್ಾತೆಗ  ಇಲಿದಿದುರೆ ಬೆೈಸ್ಟ ಅಥವಾ ಲ್ಟ್ೆಗ್ 
ಬೆೈಸ್ಟ ಎ೦ದು ರ್ಾವುದು ಸರಿಯೊೋ ಹಾಗೆೋ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು.  

೨೧.೧೭ ನೊೀ ಬ್ಾಲ್ ಎಣಿಸಬ್ಾರದು. 
 ನೆ ೋ ಬಾಲನುು ಓವರಿನ ಒ೦ದು ನಿಗದಿತ ಎಸೆತವೆ೦ದು ಎರ್ಣಸಬಾರದು, ನಿಯಮ ೧೭.೩ (ಎಸೆತಗಳ 

ನಿಯಮ ಬದಧತೆ)  ಗಮನಿಸಿ. 
೨೧.೧೮ ನೊೀ ಬ್ಾಲ್ ನಿ೦ದ ಔಟ್ ಆದಾಗ. 
 ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆದಾಗ, ರ್ಾರೆ ಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿಯಮ ೩೪ (ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡುಸಲ 

ಹೆ ಡೆಯುವುದು), ೩೭ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ) ಅಥವಾ ೩೮ (ರನ್ ಔಟ್) ಇವುಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ 
ಬೆೋರಾವುದೆೋ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಔಟಾಗುವುದಿಲಿ. 

ನಿಯಮ ೨೨  ವೆೈಡ್ ಬ್ಾಲ್ 
೨೨.೧ ವೆೈಡ್ ನಿಧಿರಿಸುವುದು 

೨೨.೧.೧ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೆ೦ಡು ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿರದಿದುರೆ, ೨೨.೧.೨ರ ವಿವರಣೆಯ ಅನವಯ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿ೦ತ್ತರುವ ಸೆಳದಿ೦ದ 
ಅಥವಾ ಚೆ0ಡು ಆಟದಲಿಿ ಬ0ದಾಗಿನಿ0ದ  ಅವನು/ ಅವಳು ಆ ಎಸೆತವನುು ಎದುರಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಇದಿುರಬಹುದಾದ ಸೆಳ ದಿ0ದ ಅವನ/ಅವಳ ವಾಾಪಿಿಗೆ ದ ರದಲಿಿ ಹಾದು ಹೆ ೋದರೆ 
ಮತುಿ ಅವನ/ಅವಳ ನಿಯಮಿತ ಬಾಾಟಿ0ಗ ಸಾೆನದಲಿಿ  ನಿ೦ತ್ತದಾುಗಲ  ಸಹ 
ದಾ೦ಡಿಗನ/ದಾ೦ಡಿಗಳ ವಾಾಪಿಿಗಿ೦ತ ದ ರದಲಿಿ ಹಾದು ಹೆ ೋಗಬಹುದಾಗಿದುರ  ಸಹ ವೆೈಡ್ 
ಎ೦ದು ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 

೨೨.೧.೨ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಸಹಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆ ಡೆತವನುು ಹೆ ಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿಲದಿ ಹಾಗೆೋ ದ ರದಲಿ ಿ 
ಹಾದು ಹೆ ೋದರೆ, ಅದು ದಾ೦ಡಿಗನ ವಾಾಪಿಿಯಲಿಿಲಿದ ಚೆ೦ಡು ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೨೨.೨     ವೆೈಡ್ ಬ್ಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು. 
  ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡನುು ಅ೦ಪೆೈರ್ ವೆೈಡ್ ಎ೦ದು ತ್ತೋಮಾಿನಿಸಿದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಆ ಚೆ೦ಡು, 

ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ ದಾಟಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ  “ವೆೈಡ್” 
ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಚೆ೦ಡು, ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ ದಾಟಿದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ “ವೆೈಡ್” 
ಎ೦ದು ಕರೆದರ , ಅದು ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆ ನೆಯ ಎರಡು ಹೆರ್ೆೆ ಹಾಕ್ರದಾಗಿನಿ೦ದ (Delivery 
stride) ವೆೈಡ್ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೨೨.೩ ವೆೈಡ್ ಕರೆಯನುು ಹಿ೦ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವುದು 
೨೨.೩.೧ ಚೆ೦ಡು ಹಾಗ  ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡು ಅಥವಾ ಅವನ ಶರಿೋರದೆ ೋಡನೆ  

ಸ೦ಪಕಿ ಆದರೆ, ಆ ಚೆ೦ಡು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನ ಸ೦ಪಕಿಕೆು ಬರುವ ಮೊದಲು ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ವೆೈಡ್ ಕರೆಯನುು ಹಿ೦ಪಡೆಯಬೆೋಕು. 

೨೨.೩.೨ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡನುು “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದರೆ, ವೆೈಡ್ ಕರೆಯನುು 
ಹಿ೦ಪಡೆಯಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೨೧.೩ (ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ವೆೈಡ್ ಕರೆಯನುು ರದುುಗೆ ಳ್ಳಸುತಿದೆ)  
ಗಮನಿಸಿ. 
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೨೨೦.೪ ಬ್ೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಎಸೆತ ವೆೈಡ್ ಅಲಿ 
೨೨.೪.೧ ಅ೦ಪೆೈರ್ ವೆೈಡ್ ಅಲಿ ಎ೦ದು ರ್ಾವಾಗ ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕೆ೦ದರೆ, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ 

ದಾ೦ಡಿಗನು, 
 ೨೧೨.೧.೨ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ ಚೆ೦ಡು ತನು ವಾಾಪಿಿಯಿ೦ದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋಗುವ೦ತೆ 

ಮಾಡಿದರೆ,  
 ಅಥವಾ  ಸಹಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆ ಡೆತ ಹೆ ಡೆಯಲು ಅನುಕ ಲವಾಗುವ೦ತೆ, ಸಾಕಷುು ತನು 

ವಾಾಪಿಿಯೊಳಗೆ ಬರುವ೦ತೆ ಮಾಡಿದರೆ.  
೨೨.೪.೨ ಚೆ೦ಡು, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಹಾದು ಹೆ ೋಗುವಾಗ, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ 

ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಶರಿೋರಕೆು ತಗಲಿದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ವೆೈಡ್ ಎ೦ದು 
ನಿಧಿರಿಸಬಾರದು. 

೨೨.೫ ಚ್ೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಅಲ ಿ
  ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದಾಕ್ಷಣ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲ.ಿ 
೨೨.೬ ವೆೈಡ್ ಗೆ ದ೦ಡ 
  ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಕರೆದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ದ೦ಡದ ಒ೦ದು ಓಟ ಅನುದಾನವಾಗುತಿದೆ. ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಕರೆಯನುು 

ಹಿ೦ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿದ ಹೆ ರತು , ೨೨.೩ ಗಮನಿಸಿ, ದಾ೦ಡಿಗನೆ ಬಬನು ಔಟ್ ಆದರ  ಸಹ ದ೦ಡದ ಓಟ  
ದಕುುತಿದೆ ಮತುಿ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಓಟಗಳನುು ಗಳ್ಳಸಿದುರೆ, ರ್ಾವುದೆೋ ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಕೆ ಮತುಿ ರ್ಾವುದೆೋ 
ದ೦ಡದ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ ಆಗಿದುರೆ ಅವುಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. 

೨೨.೭ ವೆೈಡ್ ನಿ೦ದ ಗಳಿಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಹೆೀಗೆ  ಲೆಕ್ರೆಸಬ್ೆೀಕು  
  ದ೦ಡದ ಒ೦ದು ಓಟದ ರ್ೆ ತೆಗೆ ದಾ೦ಡಿಗರು ಓಡಿ ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಎಲ್ಟ್ಾಿ ಓಟಗಳು ಅಥವಾ ಬೌ೦ಡರಿ 

ಗಳ್ಳಕೆಯನುು  ಹಾಗ  ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ಸ ಎ೦ದೆೋ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು 
ಬಿಟುು ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ನಿ೦ದ ಫ಼ಲಿಸುವ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ಬೌಲರ್  ಖ್ಾತೆಗೆ ವರ್ಾ ಹಾಕಬೆೋಕು. 

೨೨.೮ ವೆೈಡ್ ಬ್ಾಲ್ ಎಣಿಸಬ್ಾರದು 
  ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದ ಎಸೆತವನುು ಓವರಿನ ಒ೦ದು ಎಸೆತ ಎ೦ದು ಎರ್ಣಸಬಾರದು. ನಿಯಮ 

೧೭.೩(ಎಸೆತದ ನಿಯಮ ಬದಧತೆ) ಗಮನಿಸಿ. 
೨೨.೯ ವೆೈಡ್ ಬ್ಾಲ್  ನಿ೦ದ ಔಟ್ ಆಗುವುದು 
  ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್  ಎ೦ದು ಕರೆದಾಗ, ಇಬಬರಲ್ಟ್ೆ ಿಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿಯಮ ೩೫ (ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್), ೩೭(ಕ್ಷೆೋತಿ 

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡೆತಡೆ), ೩೮ (ರನ್ ಔಟ್), ಇಲಿವೆೋ ೩೯ (ಸು೦ಪ್ಡ) ಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ 
ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಔಟಾಗುವುದಿಲಿ. 

ನಿಯಮ ೨೩  ಬ್ೆೈ ಮತುಿ ಲೆಗ್ ಬ್ೆೈ 
೨೩.೧ ಬ್ೆೈಸ್ 
  ಬೌಲರ್ ನಿ೦ದ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡು, ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೆೈಡ್ ಆಗಿರದೆ, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ  

 ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಶರಿೋರದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗಕೆು ತಗಲದೆ ಅವನನುು/ಅವಳನುು ದಾಟಿದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ,  
ಆ ಎಸೆತದಲಿಿ ದಾ೦ಡಿಗರು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ರ್ಾವುದೆೋ ಓಟಗಳು ಇಲಿವೆೋ ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಕೆಯಿ೦ದ ಗಳ್ಳಸಿದ 
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ಓಟಗಳನುು ಬೆೈಸ್ಟ ಎ೦ದು ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಮೊತಿಕೆು ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. ಒ೦ದು  ವೆೋಳ  ೆಆ ಎಸೆತ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ 
ಆಗಿದುರೆ  ಆ ಎಸೆತಕೆು ದ೦ಡದ ಒ೦ದು ಓಟವನ ು ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. 

೨೩.೨ ಲೆಗ್ ಬ್ೆೈಸ್ 
೨೩.೨.೧ ಬೌಲರ್ ನಿ೦ದ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡು ಮೊದಲು ದಾ೦ಡಿಗನ ಶರಿೋರಕೆು ತಾಗಿದಾಗ, 

ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ದಾ೦ಡಿಗನು, 
 ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಚೆ೦ಡನುು ಆಡಲು ನಿಜವಾದ ಪಿಯತು  ಮಾಡಿದಾುನೆ  
   ಅಥವಾ    ಚೆ೦ಡಿನಿ೦ದ ಪೆಟುು ಬಿೋಳುವುದನುು ತಪಿುಸಿಕೆ ಳಿಲು ಪಿಯತ್ತುಸಿದಾುನೆ  
 ಎ೦ದು ಮನವರಿಕೆರ್ಾದರೆ ಮಾತಿ ರನಗಳ ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾಗುತಿದೆ. 
೨೩.೨.೨ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಈ ಷರತುಿಗಳಲಿಿ ರ್ಾವುದಾದರೆ ೦ದನುು ಪಾಲಿಸಲುಟಿುದೆ ಎ೦ದು 

ಮನವರಿಕೆರ್ಾದರೆ, ಓಟಗಳನುು ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತೆ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. 
೨೩.೨.೨.೧ ಒ೦ದು ವೆೋಳ ,ೆ ತದನ೦ತರದಲಿಿ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡಿಗೆ 

ಅಥವಾ   ದೆೋಹಕೆು ತಗಲದಿದುರೆ, 
ಅಥವಾ ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡು ಅಥವಾ ದೆೋಹಕೆು ಉದೆುೋಶರಹಿತ                            

ಸ೦ಪಕಿವಾದರೆ 
ದಾ೦ಡಿಗರು ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ರ್ಾವುದೆೋ ಓಟಗಳು ಅಥವಾ ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಕೆಯ ಓಟಗಳನುು, 
ಚೆ೦ಡು ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡಿಗೆ ತಗಲಿದುರೆ ದಾ೦ಡಿಗನ ಖ್ಾತೆಗ  ಇಲಿವಾದರೆ ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ಖ್ಾತೆಗೆ ೨೩.೨.೩ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. 
೨೩.೨.೨.೨ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು  ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ನಿಯಮಬದಧವಾದ 

ಎರಡನೆೋ ಹೆ ಡೆತವನುು ಹೆ ಡೆದರೆ, ನಿಯಮ ೩೪.೩(ನಿಯಮ ಬದಧವಾಗಿ 
ಚೆ೦ಡನುು ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವುದು), ಮತುಿ ೩೪.೪(ನಿಯಮ 
ಬದಧವಾಗಿ ಚೆ೦ಡನುು ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆದ ಚೆ೦ಡಿನಿ೦ದ ಓಟಗಳ 
ಗಳ್ಳಕೆ) ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

೨೩.೨.೩ ೨೩.೨.೨.೧ರಲಿಿರುವ೦ತೆ  ಓಟಗಳನುು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ/ದಾ೦ಡಿಗಳ 
ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ಸೆೋರಿಸದಿದುರೆ, ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈಸ್ಟ ಎ೦ದು ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. 

    ಇದರ ರ್ೆ ತೆಗೆ, ಆ ಎಸೆತ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಎ೦ದಾದರೆ, ದ೦ಡದ ಒ೦ದು ಓಟವನ ು ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. 
೨೩.೩  ಲೆಗ್ ಬ್ೆೈಸ್ ಓಟಗಳನುು ಅನುಮರ್ತಸದಿರುವುದು 
  ೨೩.೨.೧ರ ಷರತುಿಗಳಲಿಿ, ರ್ಾವುದೆೋ ಷರತನಿುು ಪ್ರೆೈಸಿಲಿ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈ 

ಓಟಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಸಬಾರದು. 
  ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗದಿದುರೆ, ಚೆ೦ಡು ಬೌ೦ಡರಿ ತಲುಪಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಅಥವಾ 

ಮೊದಲ ಓಟವನುು ಪೂಣಿ ಗೆ ಳ್ಳಸಿದೆ ಡನೆಯೋ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
  ತದನ೦ತರ ಅ೦ಪೆೈರ್, 

- ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡ ಗಳ್ಳಸಿದ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ರದುು ಪಡಿಸಬೆೋಕು. 
- ಔಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು/ದಾ೦ಡಿಗಳನುು ಅವರ ಸವಸಾೆನಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಬೆೋಕು. 
- ಅನವಯವಾದಲಿಿ ಸೆ ುೋರರಿಗೆ  ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
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- ನಿಯಮ ೨೮.೩ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ಸೆೋರಿದ ಶಿರಸಾಾಣ)ಅನವಯ ಅನುದಾನಿಸುವ ದ೦ಡದ ೫ 
ಓಟಗಳನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ, ಅನವಯಿಸಬಹುದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ಇತರ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು 
ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ  ೨೪   ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕನ  ಅನುಪಸಿಾರ್ತ ; ಬದಲ್ಲ ಆಟಗಾರ 
೨೪.೧ ಬದಲ್ಲ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕರು 

೨೪.೧.೧ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಬದಲಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ  ಅನುಮತ್ತ ರ್ಾವಾಗ ಕೆ ಡಬೆೋಕೆ೦ದರೆ, 
೨೪.೪.೧.೧ ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ಗಾಯಗೆ ೦ಡಿದಾುನೆ ಅಥವಾ 

ಅಸವಸೆನಾಗಿದಾುನೆ ಎ೦ದು  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಖ್ಾತ್ತಿರ್ಾದರೆ ಇಲಿವೆೋ 
೨೪.೪.೧.೨ ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಗಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣಕಾುಗಿ. 
ಉಳ್ಳದ ಎಲಿ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರನುು ಅನುಮತ್ತಸುವ ಹಾಗಿಲಿ. 

೨೪.೧.೨ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನು ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ  ಇಲಿವೆೋ ನಾಯಕನಾಗಿ ವತ್ತಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ, 
ಆದರೆ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳ ಸಮಮತ್ತಯೊ೦ದಿಗೆ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಬಹುದು. ಆದರ  ನಿಯಮ 
೪೨.೭.೧(೩ನೆೋ ಮತುಿ ೪ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ) ಗಮನಿಸಿ. 

೨೪.೧.೩ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರ, ಅವನ/ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನೆ ಬಬ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ 
ಪಿತ್ತನಿಧಿಸಿದುರ  ಸಹ  ೨೪.೨, ೨೪.೩, ಮತುಿ ನಿಯಮ ೪೨.೪(೩ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧ 
ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ) ಕೆು ಒಳಪಟುು, ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

೨೪.೨ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕ-  ಅನುಪಸಿಾರ್ತ ಇಲವಿೆೀ ಮೈದಾನದಿ೦ದ ಹೊರ ಹೊೀಗುವುದು 
೨೪.೨.೧ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕತಿವಾವನುು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಾತಾುಲಿಕವಾಗಿ 

ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋದರೆ, ಅದು  ಆಟದ ಮೈದಾನ ಬಿಟುು ಹೆ ರಹೆ ೋದ೦ತೆ ಅಲಿ ಮತುಿ 
ಈ ನಿಯಮಕಾುಗಿ  ಆಟದ ಮೈದಾನ ಬಿಟು೦ತಲಿ. 

೨೪.೨.೨ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ಪ೦ದಾದ ಪಾಿರ೦ಭದಲಿಿ  ಅಥವಾ ತದನ೦ತರದಲಿಿ ಮೈದಾನದೆ ಳಗೆ 
ಬರದಿದುಲಿಿ ಅಥವಾ ಆಟದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮೈದಾನದಿ೦ದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋದರೆ,  
೨೪.೨.೨.೧ ಈ ಗೆೈರು ಹಾಜರಿಯ ಕಾರಣವನುು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೨೪.೨.೨.೨ ಅದರ ನ೦ತರ ಅವನು/ಅವಳು  ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ  ಆಟ ನಡೆದಿರುವಾಗ 

ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೆೋ ಬರುವ೦ತ್ತಲಿ. ೨೪.೪ ಗಮನಿಸಿ. ಅ೦ಪೆೈರ್   
ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ಅನುಮತ್ತ ಕೆ ಡಬೆೋಕು. 

೨೪.೨.೨.೩ ಅವನು/ಅವಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದೆ ಳಗೆ ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿದ ನ೦ತರ, ೨೪.೨.೩ 
ರಿ೦ದ ೨೪.೨೭ ಹಾಗ  ೨೪.೩ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರುವ೦ತೆ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ 
ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿ ಇರದ ಹೆ ರತು ಬೌಲಿ೦ಗ್ 
ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 

೨೪.೨.೩ ಆಟಗಾರನೆ ಬಬನ ದ೦ಡ ಅನುಭವಿಸದ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಗರಿಷಠ ೯೦ ನಿಮಿಷಗಳ್ಳಗೆ 
ಸಿೋಮಿತಗೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೨೪.೨.೪ ಒಬಬ ಆಟಗಾರ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವದೆ ರಳಗೆೋ ಮೈದಾನದಿ೦ದ ಹೆ ರಗೆಬ೦ದರೆ, 
ಉಳ್ಳದಿರುವ ಸಮಯವನುು ದ೦ಡದ ಸಮಯವೆ೦ದು ಮು೦ದುವರೆಸಬೆೋಕು. 
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೨೪.೨.೫ ಆಟಗಾರನು ಅವನ/ಅವಳ ಎಲಿ ದ೦ಡದ ಅವಧಿಯನುು ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸುವವರೆಗೆ  ಬೌಲ್ 
ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. ರ್ಾವುದೆೋ ಅನುಪಸಿೆತ್ತಯ  ಸ೦ದಭಿದಲಿಿ, ಆಟಗಾರನು ಎಷುು ಆಟದ 
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗೆ ಇದುನೆ ,  ಅಷುು ಸಮಯವನುು ೨೪.೨.೩ಕೆು ಒಳಪಟುು 
ದ೦ಡ ಅನುಭವಿಸದ ಅವಧಿಗೆ ಕ ಡಿಸಬೆೋಕು. 

೨೪.೨.೬ ಆಟದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೋ ಅನಿಯಮಿತ ತಡೆ ಇದುರೆ, ತಡೆಯ ಅವಧಿ, ಅನುಭವಿಸಿದ 
ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಎ೦ದು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತಿನಮೋಲ್ಟ್ೆ ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 
೨೪.೨.೬.೧ ಅನಿಯಮಿತ ತಡೆ ಪಾಿರ೦ಭವಾದಾಗ ಆಟದ ಮೈದಾನದೆ ಳಗಿದು ಆಟಗಾರ, 

ಆಟ ಪುನರಾರ೦ಭವಾದಾಗ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಬರಬೆೋಕು ಅಥವಾ 
ಅವನ/ಅವಳ ತ೦ಡ ಬಾಾಟಿ೦ಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೆೋಕು. 

೨೪.೨.೬.೨  ತಡೆಯ ಪಾಿರ೦ಭದ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗಿದು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ತಾನು 
ಆಟಕೆು ರ್ಾವಾಗ ಸಿದಧ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಸವತಃ ತ್ತಳ್ಳಸಿ, ಆಟ 
ಪುನರಾರ೦ಭವಾದಾಗ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಬ೦ದರೆ ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ 
ತ೦ಡ ಬಾಾಟಿ೦ಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದುರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸುವ ಮೊದಲಿನ ತಡೆಯ 
ಅವಧಿ ಅನುಭವಿಸದ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

೨೪.೨.೭ ಅನುಬವಿಸಿಲದಿ ರ್ಾವುದೆೋ ದ೦ಡದ ಅವಧಿಯನುು ಮು೦ದಿನ ಮತುಿ  ತರುವಾಯದ ದಿನಗಳ 
ಆಟಕೆು ಮತುಿ ಸರದಿಗೆ ಹೆೋಗೆ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ ೋ ಹಾಗೆೋ ಮು೦ದುವರೆಸಬೆೋಕು. 

೨೪.೨.೮ ಆಟಗಾರನೆ ಬಬನಿ೦ದ ನಿಯಮ ೪೨.೪ (೩ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ 
ಕಿಮ)ರನವಯ ೩ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದುರೆ, ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿಗೆ ಸುರ 
ಕಳೆದ ಅವಧಿಯನುು ದ೦ಡ ಅನುಭವಿಸದ ಅವಧಿಗೆ ಅವನು/ಅವಳು ಅಮಾನತ್ತನಿ ಅವಧಿ 
ಮುಗಿದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಬ೦ದರೆ ಕ ಡಿಸಬಾರದು.  

೨೪.೨.೯ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನೆ ಬಬನಿ೦ದ ನಿಯಮ ೪೨.೪ (೩ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ 
ಕಿಮ) ರ ಅನವಯ ೩ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧವಾದರೆ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಅನವಯವಾಗುತಿವೆ. 
೨೪.೨.೯.೧ ಅಮಾನತ್ತಿಗೆ ಸುರ ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗೆ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯನುು ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ 

ಆಟಗಾರ ಅಮಾನತ್ತನಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಬ೦ದರೆ, 
ರ್ಾವುದೆೋ ಅನುಭವಿಸದ ದ೦ಡದ ಅವಧಿಗೆ ಸೆೋರಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ, 
ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳುಿವ ಅಪರಾಧವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗೆ ಕಳೆದ 
ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯ ೨೪.೨೩ಕೆು ಒಳಪಟುು, ಅನುಭವಿಸದ ಅವಧಿ ಎ೦ದೆೋ 
ಉಳ್ಳಯುತಿದೆ.   

೨೪.೨.೯.೨ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಮೈದಾನದ 
ಒಳಗೆ ಬರದಿದುರೆ, ಅವನ/ಅವಳ ಅನುಪಸಿೆತ್ತಯ ಪೂಣಿ ಅವಧಿಯನುು  ಗರಿಷಠ ೯೦ 
ನಿಮಿಷಕೆು ಮಿೋರದ೦ತೆ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೨೪.೩ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಅನವಯವಾಗುವುದಿಲಿ 
  ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನ ಅನುಪಸಿತೆ್ತ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ರ್ಾವಾಗ ಆಗುವುದಿಲಿ ಅ೦ದರೆ, 
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೨೪.೩.೧ ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅವನು/ಅವಳು ಬಾಹಾವಾಗಿ ಗಾಯಗೆ ೦ಡು, ಅದಕೆ ುೋಸುರ 
ನಾಾಯಯುತವಾಗಿ ಮೈದಾನ ಬಿಟುರೆ ಇಲಿವೆೋ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಟ್ಾಗದಿದುರೆ, 

೨೪.೩.೨ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅಸವಸತೆೆಗೆ ಳಿದೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ ಸ೦ಪೂಣಿವಾಗಿ 
ಅ೦ಗಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಬರದಿದುರೆ. 

೨೪.೪  ಅನುಮರ್ತ ಇಲಿದೆೀ ಆಟಗಾರನು ಹಿ೦ರ್ತರುಗುವುದು 
  ಆಟಗಾರನೆ ಬಬ ೨೪.೨.೨ನುು ಉಲಿ೦ಘಿಸಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿ ಬ೦ದು, ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡಿನ 

ಸ೦ಪಕಿದಲಿಿ ಬ೦ದರೆ, ಚೆ೦ಡು ತತ್ಕ ಕ್ಷಣ ಡೆಡ್ ಆಗುತಿದೆ. 
  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅವಶಾಕತೆ ಇದುಲಿ ಿ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೆೈಡ ಬಾಲ್ ಸನೆುಯನುು ಸೆ ುೋರರಗಳ್ಳಗೆ ಮತೆಿ 

ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ಅವಶಾವಿದುಲಿಿ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಸನೆುಯನುು ಆಡಬೆೋಕು. 
- ಅ೦ಪೆೈರ್ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ದಾ೦ಡಿಗರು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಅಪರಾಧದ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ದಾ೦ಡಿಗರು ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು 

ದಾಟಿದುರೆ ಅದನ ು ಸೆೋರಿಸಿ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. 
- ಆ ಎಸೆತವನುು ಓವರಿನಲಿಿಯ ಒ೦ದು ಎಸೆತ ಎ೦ದು ಎರ್ಣಸಬಾರದು. 
- ಅ೦ಪೆೈರ್ ತನು ಸಹ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ, ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ  ದಾ೦ಡಿಗ 

ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ  ಅಷುು ಬೆೋಗ ಈ ಕಿಮದ ಕಾರಣದ ಬಗೆ ೆ
ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

  ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ, ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು ಬೆೋಗ ತಪೆುಸಗಿದ 
ತ೦ಡದ ಪಧಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ  ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು. ಅವರು ತ೦ಡದ 
ನಾಯಕ, ಬೆೋರಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿ ಹಾಗ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದಲಿಿ, ಇಡಿೋ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ  ೨೫  ದಾ೦ಡಿಗನ ಸರದಿ:  ಓಟಗಾರರು 
೨೫.೧ ದಾ೦ಡಿಗನಾಗ್ರ ಅಥವಾ  ಓಟಗಾರನಾಗ್ರ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಲು ಅಹಿತೆ 
  ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನೆ ಬಬ ಮಾತಿ ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿ ಅಥವಾ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಬಹುದು 

ಮತುಿ ೨೫.೩ ಮತುಿ ೨೫.೫.೨ಕೆು ಒಳಪಟು೦ತೆ ಅವನ/ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ 
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿದುರ  ಸಹ ಹಾಗೆೋ ಮಾಡಬಹುದು. 

೨೫.೨  ದಾ೦ಡಿಗನ ಸರದಿಯ ಪಾಿರ೦ರ್ 
  ಮೊದಲ ಇಬಬರು ದಾ೦ಡಿಗರ ಸರದಿ ಹಾಗ  “ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ಕರೆದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಆಟವು ಪುನರಾರ೦ಭಗೆ ೦ಡಾಗ 

ಬರುವ ಹೆ ಸ ದಾ೦ಡಿಗನ ಸರದಿ “ಪೆಿೋ” ಎ೦ದು ಕರೆದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಪಾಿರ೦ಭಗೆ ಳುಿತಿದೆ. ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ 
ಸಮಯದಲಿ,ಿ ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನ ಸರದಿಯು ಅವನು/ಅವಳು ಬೌ೦ಡರಿ ರೆೋಖ್ೆಯ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 
ಪಾಿರ೦ಭವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೨೫.೩ ದಾ೦ಡಿಗನ  ಸರದಿಯ ಪಾಿರ೦ರ್ಕೆೆ ನಿಬಿ೦ಧ 
೨೫.೩.೧ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಒಬಬ ಸದಸಾನ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಬಾಕ್ರ ಇದುರೆ, ನಿಯಮ ೨೪.೨.೭ (ಕ್ಷೆೋತಿ 

ರಕ್ಷಕನ ಅನುಪಸಿತೆ್ತ ಅಥವಾ ಮೈದಾನದಿ೦ದ ಹೆ ರ ಹೆ ೋಗುವುದು.) ಗಮನಿಸಿ. ಆ 
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ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದಾ೦ಡು ಮಾಡಲು ಇಲಿವೆೋ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಬರಲು ದ೦ಡದ ಆ ಅವಧಿ 
ಪೂರೆೈಸುವ ವರೆಗ  ಅನುಮತ್ತ ಕೆ ಡಬಾರದು. ಆದರ , ಅವನ/ಅವಳ ತ೦ಡ ೫ ಹುದುರಿ 
ಗಳನುು ಕಳೆದುಕೆ ೦ಡರೆ, ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯದಿದುರ  ಸಹ ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿ ಬರಬಹುದು.   

೨೫.೩.೨    ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಒಬಬ ಸದಸಾ ತನು ದ೦ಡದ ಅವಧಿಯನುು ೨೫.೩.೨.೧ ಮತುಿ 
೨೫.೩.೨.೨ಕೆು ಒಳಪಟುು ಆಟದ ಸಮಯದಲಿಿ  ಪೂರೆೈಸಬೆೋಕು. 
೨೫.೩.೨.೧ ನಿಯಮ ೪೨.೪ (೩ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಕಿಮ)ರ 

ಅನವಯ ಪೂಣಿಗೆ ೋಳ್ಳಸುತ್ತರಿುವ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿ  ದ೦ಡದ ಅವಧಿಯ 
ಪಾಲನೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

೨೫.೩.೨.೨ ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ಅನಿಯಮಿತ ತಡೆ ಇದುರೆ, ದಾ೦ಡಿಗನು ಸವತಃ ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ 
ತಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಮಥಿನಿದೆುೋನೆ/ಸಮಥಿಳ್ಳದೆುೋನೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಿದ 
ಸಮಯದ ನ೦ತರದ ತಡೆಯ ಅವಧಿ  ದ೦ಡದ ಅವಧಿಯ ಪಾಲನೆ ಎ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೨೫.೩.೩ ಒ೦ದು ಸರದಿಯು ಮುಕಾಿಯವಾದಾಗ, ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಪಾಲಿಸದೆ  ಉಳ್ಳದಿದುರೆ, ಅದು 
ನ೦ತರದ ಮತುಿ ತದನ೦ತರದ ಸರದಿಗ  ಅಗತಾವಿದುಲಿಿ ಮು೦ದೆ ಯಾಬೆೋಕು. 

೨೫.೪ ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿವೃತಿನಾಗುವುದು 
೨೫.೪.೧ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಾಗ, ದಾ೦ಡಿಗನು ತನು ಸರದಿಯಲಿಿ ರ್ಾವಾಗ ಬೆೋಕಾದರ  

ನಿವೃತಿನಾಗಬಹುದು. ಆಟ ಮು೦ದುವರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ 
ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೨೫.೪.೨ ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನು ಅನಾರೆ ೋಗಾ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಇನಾುವುದೆ ೋ ಅನಿವಾಯಿ 
ಕಾರಣಗಳ್ಳ೦ದಾಗಿ ನಿವೃತಿನಾದರೆ, ಆ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಅವನ/ಅವಳ ಸರದಿ ಮು೦ದುವರೆಸುವ 
ಹಕುು ಇದೆ. ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ   ಇದು ಸಾಧಾವಾಗದಿದುರೆ, ಆ ದಾ೦ಡಿಗನು “ನಿವೃತ ಿ
ಔಟಿಲಿ” ಎ೦ದು ದಾಖ್ಲಿಸಬೆೋಕು. 

೨೫.೪.೩ ೨೫.೪.೨ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳನುು ಬಿಟುು ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಕಾರಣಗಳ್ಳಗಾಗಿ ನಿವೃತಿನಾದರೆ, 
ಮತೆಿ ತನು ಸರದಿಯನುು ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನ ಅನುಮತ್ತಯಿ೦ದ ಮಾತಿ 
ಮು೦ದುವರೆಸಬಹುದು. ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಅವನು/ಅವಳು ಸರದಿ ಮು೦ದುವರೆಸಲು 
ಸಾಧಾವಾಗದಿದುರೆ, ಆ ದಾ೦ಡಿಗನು “ನಿವೃತಿ ಔಟ್” ಎ೦ದು ದಾಖ್ಲಿಸಬೆೋಕು. 

೨೫.೪.೪ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನ೦ತರ ೨೫.೪.೨ ಮತುಿ ೨೫.೪.೩ಕೆು ಒಳಪಟುು ದಾ೦ಡಿಗನು/ದಾ೦ಡಿಗಳು ತನು 
ಸರದಿಯನುು ಮು೦ದುವರೆಸುವುದಾದರೆ ಮತೆ ಿಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ ಔಟ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಇಲವಿೆೋ 
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನ೦ತರವೆೋ ಮು೦ದುವರೆಸಬಹುದು. 

೨೫.೫ ಓಟಗಾರರು 
೨೫.೫.೧ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಓಟಗಾರನನುು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಕೆಳಕ೦ಡ ಅ೦ಶಗಳ ಬಗೆೆ  ತೃಪಿರಾದರೆ  ಮಾತಿ 

ಕೆ ಡಬೆೋಕು.  
೨೫.೫.೧.೧ ಓಡಲು ಅಸಮಥಿನಾಗುವ/ಅಸಮಥಿಳಾಗುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ಆಟದ ಅವಧಿಯಲಿ ಿ

ಗಾಯಗೆ ೦ಡರೆ,  ಮತುಿ 
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೨೫.೫.೧.೨ ಬೆರಾವುದೆ ಒಪುತ0ಕ0ಥ ಕಾರಣಗಳ್ಳಗೆ. 
ಉಳ್ಳದೆಲಿ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಓಟಗಾರನನುು ಅನುಮತ್ತಸಬಾರದು, 
೨೫.೫.೨ ಒಬಬ ಓಟಗಾರನು ಕಡಾಡಯವಾಗಿ 

೨೫.೫.೨.೧ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಸದಸಾನಾಗಿರಬೆೋಕು. 
೨೫.೫.೨.೨ ಸಾಧಾವಾದರೆ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಬಾಾಟಿ೦ಗ್ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರಬೆೋಕು. ಇದು 

ಸಾಧಾವಾಗದಿದುರೆ, ಸ೦ದಭಿಗಳು ಬದಲ್ಟ್ಾಗಿ ಔಟ್ ಆದ ದಾ೦ಡಿಗನು 
ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಬರಲು ಲಭಾವಾದರೆ, ಓಟಗಾರನನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಬದಲಿಸಬೆೋಕು. 

೨೫.೫.೨.೩ ಅ೦ಪೆೈರ್  ಒಪಿುಗೆಯ ನ೦ತರವೆೋ ಬದಲಿಸಬೆೋಕು. 
೨೫.೫.೨.೪ ರ್ಾವ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗಾಗಿ ಓಟಗಾರ ಬ೦ದಿರುತಾಿನೆ ೋ ಆ ದಾ೦ಡಿಗನು 

ಧರಿಸಿರುವ ಎಲಿ ಬಾಹಾ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ್ಳಗೆ ಸಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳನುು 
ಧರಿಸಿರಬೆೋಕು. 

೨೫.೫.೨.೫ ನಿಯಮ ೨೪.೨.೭ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಅನುಪಸಿೆತ್ತ ಅಥವಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಬಿಟುು 
ಹೆ ೋಗುವುದು)ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಪಾಲಿಸದ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ 
ಹೆ ೦ದಿರಬಾರದು. 

೨೫.೫.೩ ದಾ೦ಡಿಗನ ಓಟಗಾರನು ಎಲಿ ನಿಯಮಗಳ್ಳಗೆ ಒಳಪಟಿುರುತಾಿನೆ ಮತುಿ ಓಟಗಾರನ/ಅವಳ 
ಪಾತಿಕೆು  ಅನವಯಿಸುವ ನಿದಿಿಷು  ಅವಕಾಶಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ದಾ೦ಡಿಗನೆ೦ದೆೋ 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೩೦.೨ (ದಾ೦ಡಿಗನ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗ) ಗಮನಿಸಿ. 

೨೫.೬  ದಾ೦ಡಿಗ ಮತುಿ ಅವನ /ಅವಳ ಓಟಗಾರನನುು ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಡತೆ  
೨೫.೬.೧ ದಾ೦ಡಿಗನು ಓಟಗಾರನನುು ಹೆ ೦ದಿದುರೆ, ಆ ಓಟಗಾರನು/ಳು ರ್ಾವುದೆೋ ನಿಯಮವನುು 

ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದರೆ, ನಿಯಮವನುು ತಾನೆೋ ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದುರೆ ಒಳಪಡಬೆೋಕಾಗುತ್ತಿದು ದ೦ಡನೆಗೆ 
ಗುರಿರ್ಾಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ, ಆ ಓಟಗಾರನು/ಳು ನಿಯಮ ೩೭ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 
ಅಡಚ್ಣೆ) ಅಥವಾ ೩೮ (ರನ್ ಔಟ್) ಇವುಗಳಲಿಿ ರ್ಾವುದಾದರ  ಒ೦ದರಲಿಿ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಆ 
ದಾ೦ಡಿಗನ /ಳೂ ಔಟ್ ಆದ೦ತೆ.  

೨೫.೬.೨ ಓಟಗಾರನನುು ಹೆ ೦ದಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವವನಾಗಿದುರೆ, 
ಅವನು/ಅವಳು ಆಟದ ಎಲಿ ನಿಯಮಗಳ್ಳಗೆ ಒಳಪಡುತಾಿನೆ/ಳ  ೆಮತುಿ ನಿಯಮದ ರ್ಾವುದೆೋ 
ಉಲಿ೦ಘನೆಗಾಗಿ ದ೦ಡನೆಗೆ ಗುರಿರ್ಾಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ ಆದರೆ, ರನ್ ಔಟ್ ಮತುಿ ಸು೦ಪ್ 
ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ೨೫.೬.೩, ೨೫.೬.೪ ಮತುಿ ೨೫.೬.೫ ರಲಿಿಯ ನಿದಿಿಷು ಸ೦ದಭಿಗಳು 
ಅವನಿಗೆ/ಅವಳ್ಳಗೆ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು ಓಟಗಾರ ಹೆ ೦ದಿರುವ೦ತೆ 
ಅನವಯಿಸುತಿವೆ.  

೨೫.೬.೩ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು ಓಟಗಾರನನುು  ಪಡೆದಿದುರೆ ಆತನ/ಅವಳ  ನಿಗದಿತ 
ರ್ಾಗ ರ್ಾವಾಗಲ  ಘ ಟರಕ್ಷಕನ/ಳ ತುದಿಯದಾುಗಿರುತಿದೆ. 

೨೫.೬.೪ ಓಟಗಾರನನುು ಪಡೆದಿರುವ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು ತನು ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದಲಿದಿುು, 
ಆತನ ಓಟಗಾರ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದ ಹೆ ರಗಿದುರೆ ಮತುಿ ಘ ಟರಕ್ಷಕನ/ಳ ತುದಿಯ ವಿಕೆಟ್ 
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ, ನಿಯಮ ೩೮ (ರನ್ ಔಟ್) ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 
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೨೫.೬.೫ ಓಟಗಾರನನುು ಪಡೆದಿರುವ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ತನು ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದಿ೦ದ 
ಹೆ ರಗಿದುರೆ ಮತುಿ ಘ ಟರಕ್ಷಕನ ತುದಿಯ ವಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ, 
ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿಯಮ ೩೮(ರನ್ ಔಟ್) ಅಥವಾ ೩೯(ಸು೦ಪ್ಡ) ರನವಯ 
ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ. ಓಟಗಾರನ  ಸಹ ತನು ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೆ ರಗಿದುರೆ ನಿಯಮ ೩೮ (ರನ್ ಔಟ್) 
ಮಾತಿ ಅನವಯವಾಗುತಿದೆ. 

೨೫.೬.೬ ೨೫.೬.೫ರಲಿಿರುವ೦ತೆ  ಓಟಗಾರನನುು ಪಡೆದಿರುವ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಔಟ್ 
ಆದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್’ 
− ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ರದುು ಪಡಿಸಬೆೋಕು. 
− ಔಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ತನು ಸವಸಾೆನಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಬೆೋಕು. 
− ಅನವಯವಾಗುವ ರ್ಾವುದೆೋ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು.   

 ೨೫.೬.೭      ಓಟಗಾರನನುು ಪಡೆದಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿರದಿದಾುಗ,  
    ಅವನು/ಅವಳು; 

೨೫.೬.೭.೧ ನಿಯಮ ೩೭(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ)ಕೆು ಆಧಿೋನನಾಗಿರುತಾಿನೆ, ಇದರ 
ಹೆ ರತಾಗಿ ಪ೦ದಾದ ಹೆ ರಗಿರುತಾಿನೆ,   

೨೫.೬.೭.೨ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಅ೦ಪೆೈರ್ ನಿದೆೋಿಶಿಸಿದ 
ರ್ಾಗದಲಿಿ ಆಟಕೆು  ಅಡಚ್ಣೆ ಆಗದ೦ತೆ ನಿಲಿಬೆೋಕು. 

೨೫.೬.೭.೩ ೨೫.೬.೭.೧ರನವಯ ಪ೦ದಾದ ಹೆ ರಗಿದುರ , ರ್ಾವುದೆೋ ನಿಯಮಬಾಹಿರ 
ಕೃತಾವೆಸಗಿದರೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ ದ೦ಡನೆಗೆ ಒಳಪಡುತಾಿನೆ.  

೨೫.೭ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಓಟಗಾರನ ಮೀಲ್ಲನ ನಿಬಿ೦ಧ. 
೨೫.೭.೧ ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿ ಬ೦ದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ, ಚೆ೦ಡು, ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ತಲುಪುವವರಗೆ 

ಅಥವಾ ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ದಾಟುವವರೆಗೆ, ಇವೆರಡರಲಿಿ ರ್ಾವುದು ಮೊದಲ್ಟ್ೆ ೋ ಅಲಿಯಿ 
ವರೆಗೆ ಗಾಯಗೆ ೦ಡ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಓಟಗಾರ ಅವನ/ಅವಳ ಶರಿೋರದ 
ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಅಥವಾ ದಾ೦ಡನುು ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹಿ೦ದೆ ಊರಿರಬೆೋಕು. 

೨೫.೭.೨ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ಗಾಯಗೆ ೦ಡ ದಾ೦ಡಿಗನ ಓಟಗಾರನು ಈ ನಿಬಿ೦ಧವನುು 
ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದಾುನೆ/ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದಾುಳ  ೆ ಎ೦ದು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗದಿದುರೆ ಅವನು/ಅವಳು 
ಚೆ೦ಡು ಬೌ೦ಡರಿ ಮುಟಿುದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ಅಥವಾ ಮೊದಲ 
ಓಟ ಪೂತ್ತಿ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಆದರ  
ಅವನು/ಅವಳು ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕರೆಯನುು ಬುತ್ತಿ (ಕಾಾಚ್) ಹಿಡಿಯುವುದನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು 
ಅವಕಾಶ ಕೆ ಡಲು  ವಿಳ೦ಬವಾಗಿ ಮಾಡಬೆೋಕು. 

 ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್; 
- ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ರದುು ಪಡಿಸಬೆೋಕು. 
− ಔಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು/ದಾ೦ಡಿಗಳನುು ತನು ಸವಸಾೆನಕೆು 

ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಬೆೋಕು. 
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− ನಿಯಮ ೨೮.೩(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ಸೆೋರಿದ ಶಿರಸಾಾಣ)ರನವಯದ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು 
ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಅನವಯಿಸಬಹುದಾದ ಇತರೆ ರ್ಾವುದೆೋ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು 
ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 

೨೫. ೮ ಚ್ೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ0ಡಿಗನ/ದಾ0ಡಿಗಳ ಚ್ೆ0ಡನಾುಡುವ ಹಕುೆ. 
   ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೆ0ಡನುು,   ಚೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ0ಡಿಗನು /ದಾ0ಡಿಗಳು ನಿಯಮದ ಪಿಕಾರ ಚೆ0ಡನುು 

ಆಡುವ ಅಥವಾ ಎರಡನೆ ಸಲ ರ್ಾವದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಅಥವಾ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ  ಅಡೆತಡೆ ಇಲಿದೆೋ  
ಹೆ ಡೆಯುವ ಹಕುನುು ಪಡೆದಿರುತಾಿನೆ/ ಪಡೆದಿರುತಾಿಳ .ೆ ನಿಯಮ ೨೭.೫ (ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಾವಭಾವಗಳ 
ಮೋಲಿನ ನಿಬಿ೦ಧ) ಮತುಿ ೨೭.೬ (ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿ೦ದ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ 
ಅಡಿಡಪಡಿಸುವಿಕೆ) ನೆ ೋಡಿರಿ. 
ಆದರೆ ಚೆ0ಡನೆುದಿರಿಸುವ ಆ0ಡಿಗನು/ ದಾ0ಡಿಗಳು ಚೆ0ಡನುು ಆಡಲು ಪಿಯತ್ತುಸುವಾಗ ಅವನ/ ಅವಳ 
ದಾ0ಡಿನ ಇಲಿವೆೋ ದೆೋಹದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ  ನಿಯಮ 6.1 ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ0ತೆ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಒಳಗೆ 
ಊರಿರಬೆೋಕು ಇಲಿವೆ ಗಾಳ್ಳಯಲಿಿರಬೆೋಕು. ಒ0ದು ವೆೋಳ  ೆಚೆ0ಡನೆುದಿರಿಸುವ ಆ0ಡಿಗನು/ ದಾ0ಡಿಗಳು ಚೆ0ಡನುು 
ಆಡಲು ಪಿಯತ್ತುಸುವಾಗ ದಾ0ಡಿನ ಅಥವಾ ದೆೋಹದ ರ್ಾವದೆೋ ಭಾಗ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಒಳಗೆ ಇರದಿದುರೆ 
ರ್ಾವುದೆೋ ಅ0ಪೆೈರ್ ತತ್ಕ ಕ್ಷಣ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು . 
 

ನಿಯಮ ೨೬ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಾಾಸ 
೨೬.೧ ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯ ಮೀಲೆ ಮತುಿ ಚ್ೌಕಾಕಾರದ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಮೀಲೆ ಅಭಾಾಸ 

೨೬.೧.೧ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ದಿನದ೦ದು ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೋ 
ತರದ ಅಭಾಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. 

೨೬.೧.೨ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೆೋ, ಚೌಕಾಕಾರದ ಉಳ್ಳದ ಭಾಗದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ 
ದಿನದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೋ ಅಭಾಾಸ ನಡೆಯುವ೦ತ್ತಲಿ. 

೨೬.೨ ಹೊರ ಮೈದಾನ (ಔಟ್ ಫೀಲ್್)ದಲ್ಲಿ ಅಭಾಾಸ. 
೨೬.೨.೧ ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ದಿನದ೦ದು, ಹೆ ರ ಮೈದಾನದಲಿಿ ಎಲ ಿತರಹದ ಅಭಾಾಸವನುು   

− ಆಟ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವುದಕೆು ಮೊದಲು, 
− ಆಟದ ಮುಕಾಿಯದ ನ೦ತರ, 
− ಭೆ ೋಜನ ಅಥವಾ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮದ 

ಅವಧಿಯಲಿಿ. 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ ಈ ತರಹದ ಅಭಾಾಸದಿ೦ದ ಹೆ ರ ಮೈದಾನಕೆು ರ್ಾವುದೆೋ 
ರಿೋತ್ತಯ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಿಲಿ ಎ೦ದಾದರೆ ಅನುಮತ್ತಸಬಹುದು.  

೨೬.೨.೨ “ಪೆಿೋ” ಮತುಿ “ಟೆೈ೦” ಕರೆಯ ನಡುವೆ, ಹೆ ರ ಮೈದಾನದಲಿ ಿಅಭಾಾಸವನುು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಟ್ಾಿ 
ಷರತುಿಗಳನುು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅನುಮತ್ತಸಬಹುದು. 
− ಅನುಬ೦ಧ ಎ-೭ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ೦ತಹ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರು ಮಾತಿ ಅಭಾಾಸದಲಿ ಿ

ಭಾಗಿರ್ಾಗಬಹುದು. 
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− ಅಭಾಾಸಕಾುಗಿ ಪ೦ದಾದ ಚೆ೦ಡನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಚೆ೦ಡನುು 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಾರದು. 

− ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಸಮಾನಾ೦ತರ ದಿಕ್ರುನಲಿಿ ಚೌಕಾಕಾರ ಮತುಿ ಬೌ೦ಡರಿ ರೆೋಖ್ೆಯ 
ನಡುವಿನ ರ್ಾಗದಲಿಿ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಅಭಾಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. 

− ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ  ಇದು ನಿಯಮ ೪೧.೩(ಪ೦ದಾದ ಚೆ೦ಡಿನ ಸಿೆತ್ತಯನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವುದು) 
ಮತುಿ ೪೧.೯(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದಿ೦ದ ಕಾಲಹರಣ)ಗಳನುು ಉಲಿ೦ಘಿಸುವುದಿಲಿ ಎ೦ದು 
ಮನವರಿಕೆ ರ್ಾಗಬೆೋಕು. ಈ ರಿೋತ್ತ ನಿಯಮ ಉಲಿ0ಘಹನೆ ಆದರೆೋ, ನಿಯಮ 41 ರ ಪಿಕಾರ 
ಶಿಸಿಿನ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಆದರೆ ರ್ಾವದೆೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೆ ಟುರೆ ಅವು ಮು0ದೆ 
ನಿಯಮ 26 (ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿ ಅಭಾಾಸ) ಮತುಿ 41 (ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಆಟ) ರ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ಕೆೈಕೆ ಳುಿವ ಕಿಮಕೆು ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

೨೬.೩ ಅಭಾಾಸದ ಓಟ (ರರ್ನ ಅಪ್) 
  ನಿಯಮ ೪೧.೯(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದಿ೦ದ ಕಾಲಹರಣ) ಮತುಿ ೪೧.೧೨(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು 

ಹಾಳುಮಾಡುವುದು)ಗಳ ಉಲಿ೦ಘನೆರ್ಾಗುವುದಿಲಿ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರಿಗೆ ಖ್ಾತ್ತಿರ್ಾದರೆ ಮಾತಿ ಬೌಲರ್ ಗೆ 
ಅಭಾಾಸದ ಓಟಕೆು ಅನುಮತ್ತಸಬಹುದು.  

೨೬.೪ ಉಲಿ೦ಘನೆಗಾಗ್ರ ದ೦ಡಗಳು 
  ಎಲಿ ತರಹದ ಅಭಾಾಸಗಳು ನಿಯಮ ೪೧.೩(ಪ೦ದಾದ ಚೆ೦ಡಿನ ಸಿೆತ್ತಯನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವುದು), 

೪೧.೯(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದಿ೦ದ ಕಾಲಹರಣ) ಮತುಿ ೪೧.೧೨(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು 
ಹಾಳುಮಾಡುವುದು) ಗಳ್ಳಗೆ ಒಳಪಟಿುವೆ. 
೨೬.೪.೧ ೨೬.೧ ಇಲಿವೆೋ ೨೬.೨ ರ ಉಲಿ೦ಘನೆರ್ಾದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್; 

− ಆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅಭಾಾಸಕೆು ಅನುಮತ್ತ ನಿೋಡಿಲಿ ಎ೦ದು ಎಚ್ಚರಿಸಬೆೋಕು. 
− ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಹಾಗ  ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಾವಾದಷುು ಬೆೋಗನೆ ಇಬಬರ  

ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಿಮದ ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೨೬.೪.೧.೧ ಉಲಿ೦ಘನೆಯು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿ೦ದಾದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 

ಮತೆ ಿಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಹಾಗ  ಆಡಲು ಬರುವ ಪಿತ್ತಯೊಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಆ ಆಟಗಾರನ ತ೦ಡಕೆು 
ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಗೆ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

೨೬.೪.೨ ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಯಲಿ,ಿ ತ೦ಡದ ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರನಿ೦ದ ಮರಳ್ಳ ಉಲಿ೦ಘನೆರ್ಾದರೆ, 
ಅ೦ಪೆೈರ್; 
− ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
− ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ, ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಮತುಿ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ 

ಸಾಧಾವೊೋ  ಅಷುು ಬೆೋಗ ಇಬಬರ  ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತುಿ ಉಲಿ೦ಘನೆ ಆಟ ನಡೆದಾಗ ವಿಕೆಟ್ 
ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಅ೦ಪೆೈರರಿಬಬರ  ಸೆೋರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಎಷುು ಬೆೋಗ 
ಸಾಧಾವೊೋ  ಅಷುು ಬೆೋಗ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಹಾಗ  ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ 
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ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು. ಅವರು, ತ೦ಡದ  ನಾಯಕ, ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಗಿಳ 
ಮತುಿ ಸಮ೦ಜಸವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ ೨೭ ಘೂಟ ರಕ್ಷಕ 
೨೭.೧ ಸುರಕ್ಾ ಉಪಕರರ್ಗಳು 

 ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರಲಿಿ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನಿಗೆ ಮಾತಿ ಕೆೈ ಗವಚ್ ಮತುಿ ಕಾಲಿನ ಬಾಹಾ ಕವಚ್ (Pads) ತೆ ಡಲು 
ಅನುಮತ್ತ ಇದೆ. ಇವುಗಳನುು ಧರಿಸಿದುರೆ, ನಿಯಮ ೨೮.೨(ಚೆ೦ಡಿನ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ)ರ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ ಅವುಗಳು 
ಅವನ/ಅವಳ ಶರಿೋರದ ಭಾಗವೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿ ಬ೦ದಾಗ, ಅವನ/ಅವಳ ಹಾವ 
ಭಾವ, ನಡವಳ್ಳಕೆ ಮತುಿ ಸಾೆನದಿ೦ದ ಅವನು/ಅವಳು ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಸಹಜ ಕತಿವಾಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸಲು 
ಸಾಧಾವಾಗುವುದಿಲಿ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಮನದಟಾುದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಸವಲತುಿಗಳನುು ಮತುಿ  ನಿಯಮ 
೩೩.೨(ನಿಯಮ ಬದಧವಾದ ಬುತ್ತಿ (ಕಾಾಚ್)), ೩೯ (ಸು೦ಪ್ಡ), ೨೮.೧ (ಸುರಕ್ಷಾ ಉಡುಪುಗಳು), ೨೮.೪ (ಲ್ಟ್ೆಗ್ 
ಸೆೈಡ್ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ ಮಿತ್ತ) ಹಾಗ  ೨೮.೫ (ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರು  ಅತ್ತಕಿಮ 
ಮಾಡಬಾರದು)ರ ಸ೦ದಭಿಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕ  ಎ೦ದು ಗುರುತ್ತಸಲುಡುವ ಹಕುನ ು ಕಳೆದು 
ಕೆ ಳುಿತಾಿನೆ.  

೨೭.೨ ಕೆೈ ಗವಚಗಳು  
೨೭.೨.೧ ೨೭.೧ರಲಿಿಯ೦ತೆ ಅನುಮತ್ತಸಿದುರೆ, ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನು ಕೆೈ ಗವಚ್ವನುು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದರ 

ತೆ ೋರು ಬೆರಳು ಮತುಿ ಹೆಬೆಬರಳುಗಳ ವಿನಃ ಬೆೋರೆ ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ ಪಟಿು 
(ವೆಬಿಬ೦ಗ್) ಇರಬಾರದು, ತೆ ೋರು ಬೆರಳು ಮತುಿ ಹೆಬೆಬರಳುಗಳನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸಲು ಪಟಿುಯನುು 
ಸಹಾಯಕೆ ುೋಸುರ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. 

೨೭.೨.೨ ಹಾಗೆೋ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದರೆ, ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ ಪಟಿುಯು ಹಿಗದೆ೦ತಹ ವಸುಿವಿನದಾಗಿರಬೆೋಕು, ಇದಕೆು 
ಮೋಲು ಮೈ ಹೆ ದಿಕೆ ಇದುರ  ಅದು ಬಲ ವಧಿನೆ ಮತುಿ ಮಡಿಕೆಯನುು ಹೆ ೦ದಿರಬಾರದು. 

೨೭.೨.೩ ಪಟಿುಯ ಮೋಲಿನ ತುದಿಯು ತೆ ೋರು ಬೆರಳು ಮತುಿ ಹೆಬೆಬರಳು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ ಸರಳ ರೆೋಖ್ೆಯ 
ಹೆ ರ ಬರಬಾರದು. ಹೆಬೆಬರಳನುು ಚಾಚ್ಚದಾಗ ಈ ಪಟಿು ನೆಟುಗೆ ಇರಬೆೋಕು. ಅನುಬ೦ಧ ಈ 
ಗಮನಿಸಿ. 

೨೭.೩  ಘೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಸಾಾನ 
೨೭.೩.೧ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನು , ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿ ಬ೦ದ ಕ್ಷಣದಿ೦ದ ಬೌಲರನು  ಎಸೆದ ಚೆ೦ಡು;  

 ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡಿಗೆ ಅಥವಾ ದೆೋಹಕೆು ತಗಲುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ 
 ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಬದಿಯ ವಿಕೆಟನುು ದಾಟುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ 
 ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಓಟ ಗಳ್ಳಸಲು ಪಿಯತ್ತುಸುವವರೆಗೆ. 
ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ಘ ಟಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಇರಬೆೋಕು. 

೨೭.೩.೨ ಒ೦ದುವೆೋಳ  ೆ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನು ಈ ನಿಯಮದ ಉಲಿ೦ಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು  ಬಾಲ್ ಎಸೆದನ೦ತರ ಎಷುು ಬೆೋಗ 
ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ಕ ಗಿ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
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೨೭.೪ ಘೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಚಲನೆ 
೨೭.೪.೧ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ. ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿ ಬ೦ದ ಕ್ಷಣದಿ೦ದ ಚೆ೦ಡನುು 

ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು, ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನು ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ಬದಿಯ ಘ ಟಗಳ್ಳಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ತನು ಸಾೆನವನುು  ಗಮನಾಹಿ ರಿೋತ್ತಯಲಿ ಿ
ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. 
೨೭.೪.೧.೧ ಮ೦ದಗತ್ತಯ ಎಸೆತಕೆು ಕೆಲವು ಹೆರ್ೆೆಗಳಷುು ಮು೦ದೆ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ 

ಚ್ಲನೆ ಅವನನುು/ಅವಳನುು ಘ ಟಗಳು ಕೆೈನಿಲುಕ್ರನ ಸನಿಹಕ್ರುರುವ೦ತೆ 
ಮಾಡಬಾರದು. 

೨೭.೪.೧.೨ ಚೆ೦ಡಿನ ಚ್ಲನೆಯ ದಿಕ್ರುಗೆ ಅಡಡವಾಗಿ ಚ್ಲಿಸುವುದು. 
೨೭.೪.೧.೩ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಹೆ ಡೆತದ ಶೆೈಲಿಗೆ ಪಿತ್ತಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅಥವಾ 

ಹಾವಭಾವದಿ೦ದ ಅವನು/ಅವಳು ಇಚ್ಚಸೆುವ ಹೆ ಡೆತದ ಶೆೈಲಿಗೆ ತಕು೦ತೆ 
ಚ್ಲಿಸುವುದು. ಆದರೆ, ನಿಯಮ ೨೭.೩ರಲಿಿಯ ಷರತುಿಗಳು ಅನವಯಿಸುತಿವೆ.   

೨೭.೪.೨ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನು ಇ೦ತಹ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಚ್ಲನೆ ಮಾಡಿದಲಿಿ, ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಡೆಡ್ 
ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುಿ ಇನೆ ುಬಬ ಅ0ಪೆೈಗೆಿ ರ್ಾಕೆ0ದು ಹೆೋಳಬೆೋಕು. 
ನ0ತರ ಬೌಲರ ತುದಿಯ ಅ0ಪೆೈರ್  
೨೭.೪.೨.೧  ವೆೈಡ ಅಥವಾ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದುಲಿಿ ಒ0ದು ದ0ಡದ ಓಟ ಕೆ ಡಬೆೋಕು. 
೨೭.೪.೨.೨ ದ0ಡದ 5 ಓಟಗಳನುು ದಾ0ಡಿಗ ಪ0ಗಡಕೆು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು.  
೨೭.೪.೨.೩  ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ತ0ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಓಟ ಅನುದಾನಿಸಿದ ಕಾರಣವನುು 

ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  
೨೭.೪.೨. ೪ ದಾ0ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ಸಾಧಾವಾದಷುು ಬೆೋಗ ದಾ0ಡಿಗ ತ0ಡದ  ನಾಯಕನಿಗೆ 

ಏನಾಯಿತೆ0ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸೆೋರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಸಾಧಾವಾದಷುು 
ಬೆೋಗನೆ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಹಾಗ  ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ 
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು. ಅದಕುನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ, ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ 
ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು  

೨೭.೫ ಘೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ನಿಬಿ೦ಧ  
  ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್  ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ, ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನು, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಚೆ೦ಡನುು 

ಆಡುವ ಹಕ್ರುಗೆ ಮತುಿ ತನು ಘ ಟಗಳ ಸಮ ಹವನುು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೆು ಅಡಿಡಪಡಿಸಿದಾುನೆ೦ದಾದರೆ ನಿಯಮ 
೨೦.೪.೨.೬ (ಅ೦ಪೆೈರ್  “ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು) ಅನವಯಿಸುತಿದೆ.   

  ಆದರ , ಘ ಟ ರಕ್ಷಕ ಹಿೋಗೆ ಅಡಿಡಪಡಿಸುವುದು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕ ಎ೦ದು ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ನಿಯಮ ೪೧.೪(ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುವ 
ಪಿಯತು) ಸಹ ಅನವಯಿಸಬೆೋಕು. 
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೨೭.೬ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿ೦ದ ಘೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಅಡಿ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ 
ಚೆ೦ಡನುು ಆಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಬದಧವಾಗಿ ತನು ಘ ಟಗಳ ಸಮ ಹವನುು ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳುಿವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಅಡಿಡಪಡಿಸಿದರೆ, ನಿಯಮ ೩೭.೩(ಚೆ೦ಡನುು ಬುತ್ತಿ 
ಹಿಡಿಯುವುದರಿ೦ದ ಅಡಿಡಪಡಿಸುವುದು)ರಲಿಿರುವ ಷರತುಿಗಳನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲಿ.  

ನಿಯಮ ೨೮ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕ 
೨೮.೧ ಸುರಕ್ಾ ಉಪಕರರ್ಗಳು 
  ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕೆೈ ಗವಚ್ ಹಾಗ  ಬಾಹಾ ಕಾಲಿನ 

ಕವಚ್ ತೆ ಡಲು ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿ. ಇದರ ರ್ೆ ತೆಗೆ, ಕೆೈಗೆ ಮತುಿ ಬೆರಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಟಿುಯನುು ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ಅನುಮತ್ತಯಿ೦ದ ಮಾತಿ ಹಾಕ್ರ ಕೆ ಳಿಬಹುದು. 

೨೮.೨ ಚ್ೆ೦ಡಿನ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ 
೨೮.೨.೧ ೨೮.೨.೧ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವುದನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ತನು ಶರಿೋರದ ರ್ಾವುದೆೋ 

ಭಾಗದಿ೦ದ ಚೆ೦ಡನುು ತಡೆಯಬಹುದು (ಅನುಬ೦ಧ ಅ.೧೨ ಗಮನಿಸಿ). ಆದರೆ, 
ಅವನು/ಅವಳು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡನುು; 
೨೮.೨.೧.೧  ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ತನು ದೆೋಹವನುು ಬಿಟುು ರ್ಾವುದೆೋ ವಸುಿವನುು ಬಳಸಿದರೆ, 
೨೮.೨.೧.೨ ತನು ಉಡುಗೆ ತೆ ಡಿಗೆಯನುು ಕೆೈಯಿ೦ದ ವಿಸಿರಿಸಿ  (ಚಾಚ್ಚ) ಅದನುು  ಕ್ಷೆೋತಿ 

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದರೆ, 
೨೮.೨.೧.೩ ಕಳಚ್ಚ ಬಿಸಾಡಿದ (ತ್ತರಸುರಿಸಿದ) ಬಟೆುಯ ತು೦ಡು, ಸಲಕರಣೆ ಅಥವಾ 

ಮತಾಿವುದೆೋ ವಸುಿ ಆಟದಲಿರಿುವ ಚೆ೦ಡಿನ ಸ೦ಪಕಿಕೆು ಬ೦ದರೆ,  
ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಭಾವಿಸಬೆೋಕು. 

೨೮.೨.೨ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನ ದೆೋಹದಿ0ದ ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ಬಿದು ಅಥವಾ ಅ0ಪೆೈರ್ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದ ಬಟೆುಯ 
ತು೦ಡು, ಸಲಕರಣೆ ಅಥವಾ ಮತಾಿವುದೆೋ ವಸುಿ ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡಿನ ಸ೦ಪಕಿಕೆು ಬ೦ದರೆ 
ಅದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆರ್ಾಗುವುದಿಲಿ.  

೨೮.೨.೩ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಚೆ೦ಡು ತತ್ಕ ಕ್ಷಣ ಡೆಡ್ 
ಆಗುತಿದೆ ಮತುಿ, 
− ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಇಲಿವೆೋ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ನ ದ೦ಡ ಇರುತಿದೆ. 
− ದಾ೦ಡಿಗರು ಓಡಿ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ತಪೆುಸಗಿದ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ದಾ೦ಡಿಗರು  

ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓಟದಲಿಿ ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು ದಾಟಿದುರೆ ಅದನ ು ಸೆೋರಿಸಿ ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ಓಟಗಳ್ಳಗೆ  ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. 

− ಚೆ೦ಡನುು ಓವರಿನಲಿಿಯ ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬಾರದು. 
ಇವುಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಅ೦ಪೆೈರನು 
− ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡಕೆು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
− ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಮತುಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ  ಕಿಮದ 

ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
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− ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ ೆವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು 
ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ  ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ  ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸೆೋರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಸಾಧಾವಾದಷುು 
ಬೆೋಗನೆ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಹಾಗ  ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ 
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು. ಅದಕುನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ, ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ 
ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೨೮.೩ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆೆ ಸೆೀರಿದ ಸುರಕ್ಾ ಶಿರಸಾಾರ್ಗಳು 
೨೮.೩.೧ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರು ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣಗಳನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸದಿದಾುಗ, ಅದನುು ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ 

ಹಿ೦ದೆ ನೆಲದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಎರಡ  ಘ ಟಗಳ ಸಮ ಹದ ಸರಳ ರೆೋಖ್ೆಯ  ಹೆ ರತಾಗಿ ಬೆೋರೆಲ ಿ  
ಇಡಬಾರದು. 

೨೮.೩.೨ ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡು ೨೮.೩.೧ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಇಟಿುರುವ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣಕೆು 
ತಗಲಿದರೆ,  ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗುತಿದೆ. ಹಾಗ  ೨೮.೩.೩ ಅನವಯವಾಗದಿದುಲಿಿ, 
- ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ಚೆ೦ಡು ಶಿರಸಾಾಣಕೆು ತಗಲುವ ಮೊದಲು ದಾ೦ಡಿಗರು ಓಡಿ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳ 

ರ್ೆ ತೆಗೆ ಶಿರಸಾಾಣಕೆು ತಗಲುವ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ದಾ೦ಡಿಗರು  ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓಟದಲಿಿ 
ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು ದಾಟಿದುರೆ ಅದನ ು ಸೆೋರಿಸಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಓಟಗಳ್ಳಗೆ  
ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. 

೨೮.೩.೩ ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ0ಡು ೨೮.೩.೧ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಇಟು ಶಿರಸಾಾಣಕೆು ಆಟದಲಿರಿುವ ಚೆ೦ಡು 
ತಗಲಿದರೆ, ನಿಯಮ ೨೩.೩ (ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈಸ್ಟ ಅನುದಾನಿಸಬಾರದು), ೨೫.೭ (ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ಓಟಗಾರನ ಮೋಲಿನ ನಿಬಿ೦ಧ) ಇಲಿವೆೋ ನಿಯಮ ೩೪ (ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡು ಸಲ 
ಹೆ ಡೆಯುವುದು)ಗಳು ಅನವಯವಾದಲಿಿ, ಅ೦ಪೆೈರ್, 
− ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ರದುು ಪಡಿಸಬೆೋಕು. 
− ಔಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಅವನ/ಅವಳ ಸವಸಾೆನಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಬೆೋಕು. 
− ಅನವಯಿಸಿದಲಿಿ  ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
− ೨೮.೩.೨ನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ, ಅನವಯವಾಗುವ ೫ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು 

ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
೨೮.೪ ಆರ್ನ (ಬಲ) ಭಾಗದ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕರ ಮಿರ್ತ  

ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನುು ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹಿ೦ದೆ ಬಲ ಭಾಗದಲಿಿ (on side) ಘ ಟ 
ರಕ್ಷಕನನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ ಇಬಬರಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರು ಇರುವ೦ತ್ತಲಿ. ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಪೂತ್ತಿ 
ದೆೋಹ ನೆಲದಮೋಲ್ಟ್ಾಗಲಿ ಇಲವಿೆೋ ಗಾಳ್ಳಯಲ್ಟ್ಾಿಗಲಿ ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ ಮು೦ದೆ ಇರದಿದುರೆ, ಅವನು/ಅವಳು 
ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹಿ೦ದೆ ಇದಾುನೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು.  
ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು  ಈ ನಿಯಮವನುು ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದರೆ, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕ ಗಿ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
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೨೮.೫ ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕರ  ಅರ್ತಕಿಮರ್ (ಎರ್ನ ಕೊಿೀಚ್ ಮ೦ಟ್- Encroachment) 
ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡು , ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡು ಅಥವಾ  ಶರಿೋರಕೆು ತಗಲುವವರೆಗೆ 
ಅಥವಾ  ದಾ೦ಡನುು ದಾಟುವವರೆಗೆ , ಬೌಲರನನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ತನು ಶರಿೋರದ 
ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗವನುು ಆಟದ ಪಟಿುಯಮೋಲ್ಟ್ೆ ಊರುವ೦ತ್ತಲಿ ಅಥವಾ ಚಾಚ್ುವ೦ತ್ತಲಿ. 

  ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಈ ನಿಯಮವನುು ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದರೆ, ಬೌಲರ್ 
ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್, ಚೆ೦ಡಿನ ಎಸೆತದ ನ೦ತರ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು 
ಕ ಗಿ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು.  ಆದರ  ನಿಯಮ ೨೭.೩(ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಸಾೆನ) ಗಮನಿಸಿ. 

೨೮.೬ ಘೂಟ ರಕ್ಷಕನನುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೆೀ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕನ ಚಲನೆ 
೨೮.೬.೧ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ, ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿ ಬ೦ದ ನ೦ತರ ಅದು ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 

ದಾ೦ಡಿಗನನುು ತಲುಪುವವರಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ಬಿಟುು, ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ 
ರ್ಾವುದೆೋ ಚ್ಲನೆ, ನಿಯಮಬಾಹಿರ.  
೨೮.೬.೧.೧ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ತನು ನಿಲುಿವ 

ಭ೦ಗಿ ಅಥವಾ ಸಾೆನದಲಿಿ ಅಲು ಹೆ ೦ದಾರ್ಣಕೆ. 
೨೮.೬.೧.೨ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಚ್ಲನೆಯು 

ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ  ದಿಕ್ರುನಲಿಿ ಅಥವಾ  ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ರುನಲಿದಿುರೆ, ಅದು  ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಸಾೆನದಲಿಿ  ಗಮನಾಹಿ 
ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ ಆಗಿರದಿದುರೆ.  

೨೮.೬.೧.೩ ಚೆ೦ಡನುು  ದಾ೦ಡಿಗನು ಆಡುವ ಹೆ ಡೆತದ ಅಥವಾ ಉದೆುೋಶಿತ ಹೆ ಡೆತದ 
ಶೆೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಚ್ಲನೆ. 

೨೮.೬.೨ ಎಲಿ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ನಿಯಮ ೨೮.೪(ಆನ್ ಭಾಗದಲಿಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ ಮಿತ್ತ) ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 
೨೮.೬.೩ ಇ೦ಥಹ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಚ್ಲನೆ ಮಾಡಿದಲಿಿ, ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕರೆದು ಸನೆು 

ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುಿ ಇನೆ ುಬಬ ಅ0ಪೆೈಗೆಿ ರ್ಾಕೆ0ದು ಹೆೋಳಬೆೋಕು. ನ0ತರ ಬೌಲರ ತುದಿಯ 
ಅ0ಪೆೈರ್  
೨೮.೬.೩.೧ ವೆೈಡ ಅಥವಾ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದುಲಿಿ ಒ0ದು ದ0ಡದ ಓಟ ಕೆ ಡಬೆೋಕು. 
೨೮.೬.೩.೨ ದ0ಡದ 5 ಓಟಗಳನುು ದಾ0ಡಿಗ ತ0ಡಕೆು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು.  
೨೮.೬.೩. ೩ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ತ0ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಓಟ ಅನುದಾನಿಸಿದ ಕಾರಣವನುು 

ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  
೨೮.೬.೩. ೪ ದಾ0ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ಸಾಧಾವಾದಷುು ಬೆೋಗ ದಾ0ಡಿಗ ತ0ಡದ  ನಾಯಕನಿಗೆ 

ಏನಾಯಿತೆ0ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸೆೋರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಸಾಧಾವಾದಷುು 
ಬೆೋಗನೆ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಹಾಗ  ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ 
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು. ಅದಕುನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ, ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ 
ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು 
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೨೮.೬.೪ ನಿಯಮ ೪೧.೪(ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುವ 
ಪಿಯತು)ರ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಯಮ ೨೭.೪(ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಚ್ಲನೆ)ನ ು  ಸಹ 
ನೆ ೋಡಿ.  

ನಿಯಮ ೨೯ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೀಳಿಸುವುದು 
೨೯.೧ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದಿಾದೆ 

ವಿಕೆಟನುು ಬಿದಿುದೆ ಎ0ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಲು ರ್ಾವುದೆೋ ಬೆೋಲ್ ಅನುು ಪೂತ್ತಿರ್ಾಗಿ ಘ ಟಗಳ ಮೋಲಿ೦ದ 
ತೆಗೆಯಬೆೋಕು ಅಥವಾ ಒ೦ದು ಘ ಟವನುು ನೆಲದಿ೦ದ ಹೆ ರಗೆ ತೆಗೆಯಬೆೋಕು. 

೨೯.೨   ವಿಕೆಟ್ ಬಿೀಳಿಸುವುದು. 
೨೯.೨.೧  ವಿಕೆಟನುು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಿದಿುದೆ ಎ0ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ0ತೆ ರ್ಾವುದೆೋ 

ಬೆೋಲ್ ಅನುು ಪೂತ್ತಿರ್ಾಗಿ ಘ ಟಗಳ ಮೋಲಿ೦ದ ತೆಗೆಯಬೆೋಕು ಅಥವಾ ಒ೦ದು ಘ ಟವನುು 
ನೆಲದಿ೦ದ ಹೆ ರಗೆ ತೆಗೆಯಬೆೋಕು  
೨೯. ೨.೧.೧ ಚೆ೦ಡಿನಿ೦ದ 
೨೯. ೨.೧.೨ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಕೆೈಯಲಿಿರುವ ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಇಲಿವೆೋ 

ಅವನ/ಅವಳ ಕೆೈಯಲಿಿರುವ ದಾ೦ಡಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗದಿ೦ದ. 
೨೯. ೨.೧.೩ ಕೆೋವಲ ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ, ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ 

ಕೆೈಯಲಿಿರದ ದಾ೦ಡು ಇಲಿವೆೋ ಮುರಿದು ಬ೦ದ ದಾ೦ಡಿನ ರ್ಾವುದೆೋ 
ಭಾಗದಿ೦ದ. 

೨೯. ೨.೧.೪ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ದೆೋಹದಿ೦ದ ಇಲಿವೆೋ ಅವನಿ೦ದ/ಅವಳ್ಳ೦ದ 
ಬೆೋಪಿಟು ಅವನ/ಅವಳ ಬಟೆು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗದಿ೦ದ. 
ಆದರೆೋ ಬೆೋಪಿಟು ಉಪಕರಣದಲಿಿ ದಾ0ಡಿಗನ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣ ಅಥವಾ 
ಅದರ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಅನುಭ0ದ ಅ.2.3.ರಲಿ ಿ ಸ ಚ್ಚರಿಸಿದ0ತೆ 
ಒಳಗೆ ಳುಿವುದಿಲಿ.  

೨೯.೧.೧.೫ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು/ಳು ತನು ಕೆೈಯಿ೦ದ ಇಲಿವೆೋ ತೆ ೋಳ್ಳನಿ೦ದ, ಈ 
ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ಕೆೈಯಲಿಿ ಇಲಿವೆೋ ತೆ ೋಳ್ಳನ ಕೆೈಯಲಿಿ ಚೆ೦ಡನುು 
ಹಿಡಿದಿದುರೆ ಮಾತಿ. 

೨೯.೧.೧.೬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನು ಒ೦ದು ಘ ಟವನುು  ಹೆ ಡೆದು ಇಲವಿೆೋ ೨೯.೧.೧.೫ 
ರನವಯ ನೆಲದಿ೦ದ ಕ್ರತ್ತಿ ಹೆ ರ ತೆಗೆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದಿುದೆ ಎ೦ದಥಿ. 

೨೯. ೨.೨ ಒ೦ದು ಬೆೋಲ್ ತಾತಾುಲಿಕವಾಗಿ ಇಲಿವೆೋ ಪೂಣಿವಾಗಿ ಸಾೆನಪಲಿಟಗೆ ೦ಡರೆ, ಅದು ಘ ಟಗಳ 
ಮೋಲಿ೦ದ ಪೂತ್ತಿರ್ಾಗಿ ಹೆ ರಬ೦ದ೦ತಾಗುವುದಿಲಿ. ಆದರೆ ಒ೦ದು ಬೆೋಲ್ ಬಿೋಳುವಾಗ 
ಎರಡು ಘ ಟಗಳ ಮಧೆಾ ಸಿಕ್ರುಕೆ ೦ಡರೆ, ಪೂಣಿವಾಗಿ ಹೆ ರಬ೦ದಿದೆ ಎ೦ದು ಭಾವಿಸಬೆೋಕು.  

೨೯.೩ ಒ೦ದು ಬ್ೆೀಲ್ ಬಿದಾರೆ 
  ಒ೦ದು ಬೆೋಲ್ ಬಿದಿುದುರೆ, ವಿಕೆಟನುು ಬಿೋಳ್ಳಸಲು ಉಳ್ಳದ ಬೆೋಲ್  ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ  ಸಾಕು ಅಥವಾ ಮ ರು ಘ ಟ 

ಗಳಲಿಿ ರ್ಾವುದಾದರೆ ಂದು ಘ ಟವನುು ಹೆ ಡೆದು ಇಲಿವೆೋ ಎಳೆದು ಮೋಲಿನ ೨೯.೧ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ 
ರ್ಾವುದೆೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ನೆಲದಿ೦ದ ಹೆ ರಬರಸಿದರೆ ಸಾಕು. 
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೨೯.೪ ವಿಕೆಟನುು ಮತೆಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು 
  ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿದಾುಗ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದುರೆ ಅಥವಾ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ, ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ 

ಸರಿಪಡಿಸಬಾರದು. ನಿಯಮ ೨೦ (ಡೆಡ್ ಬಾಲ್) ಗಮನಿಸಿ. ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿದಾುಗ  
− ಬೆೋಲ್ ಅಥವಾ ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳನುು ಮರಳ್ಳ ಇಡಬಹುದು. 
− ಒ೦ದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚನ ಘ ಟಗಳನುು ವಿಕೆಟ್ ಮೊದಲಿದು ರ್ಾಗದಲಿಿ  ನಿಲಿಿಸಬಹುದು. 

೨೯.೫ ಬ್ೆೀಲ್ ಗಳನುು ತೆಗೆದಿಡುವುದು 
 ನಿಯಮ ೮.೫ (ಬೆೋಲ್ ಗಳನುು ತೆಗೆದಿಡುವುದು) ರ ಪಿಕಾರ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಬೆೋಲ್ ಗಳನುು ತೆಗೆಯಲು ಒಪಿುದಲಿಿ, 
 ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಅ೦ಪೆೈರ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದಿುದೆ ಅಥವಾ ಇಲಿವೊೋ ಎ೦ದು ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 
೨೯.೪.೧ ಬೆೋಲ್ ಗಳ್ಳಲಿದೆ ಆಟವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಲು ನಿಧಿರಿಸಿದ ನ೦ತರ, , ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಚೆ೦ಡು, 

ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡು, ದೆೋಹ ಇಲವಿೆೋ ಅವನ/ಅವಳ ಬಟೆು ಇಲಿವೆೋ 
೨೯.೧.೧.೨, ೨೯.೧.೧.೩ ಅಥವಾ ೨೯.೧.೧.೪ ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ್ಳಗೆ  
ತಗಲಿದೆ ಇಲಿವೆೋ ೨೯.೧.೧.೫ ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಬಡಿಸಿದಾುನೆ ಎ೦ದು 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಮನವರಿಕೆರ್ಾದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದು೦ತೆ. 

೨೯.೪.೨  ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದಿುದುರೆ ಅಥವಾ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದುರೆ, ಇನ ು ನೆಲದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ನಿ೦ತ್ತರುವ ರ್ಾವುದೆೋ 
ಘ ಟ ಅಥವಾ ಘ ಟಗಳ್ಳಗೆ ೨೯.೪.೧ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ವಿಕೆಟನುು 
ಬಿೋಳ್ಳಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೆ ೦ದುವುದಕಾುಗಿ ೨೯.೩ ರ ಪಿಕಾರ ಒ೦ದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚನ 
ಘ ಟಗಳನುು ವಿಕೆಟ್ ಮೊದಲಿದು ರ್ಾಗದಲಿಿ  ನಿಲಿಿಸಬಹುದು. 

ನಿಯಮ  ೩೦ ದಾ೦ಡಿಗ ಅವನ/ಅವಳ  ಜ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೊರಗ್ರರುವುದು 
೩೦.೧ ಯಾವಾಗ ತನು ನಿಗದಿತ ಜ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೊರಗ್ರದಾಾನೆ/ಹೊರಗ್ರದಾಾಳ  ೆ

೩೦.೧.೧ ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು ಕೆೈಯಲಿಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ದಾ೦ಡಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಅಥವಾ ದೆೋಹದ 
ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಗ ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹಿ೦ದೆ ಉರಿಲಿದಿದುರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ತನು ನಿಗದಿತ 
ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೆ ರಗಿದಾುನೆ/ ಹೆ ರಗಿದಾುಳ  ೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು.   

೩೦.೧.೨ ಆದರ , ಅವನ/ಅವಳ ತುದಿಗೆ  ಮತುಿ ಅದರಿ೦ದಾಚೆ ಓಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಿೋಳುವಾಗ ತನು 
ದೆೋಹದ ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಗ ಅಥವಾ ದಾ೦ಡನುು ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹಿ೦ದೆ ನೆಲದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ 
ಊರಿೋದ ನ೦ತರ ಅವನ/ಅವಳ ದೆೋಹ ಅಥವಾ ದಾ೦ಡು ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿ ಕಳೆದುಕೆ ೦ಡರೆ 
ಅಥವಾ ದಾ೦ಡು ಮತುಿ ದೆೋಹದ  ಸ೦ಪಕಿ ಕಳೆದುಕೆ ೦ಡರೆ ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು ತನು 
ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೆ ರಗಿದಾುನೆ/ಳ  ೆಎ೦ದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. 

೩೦.೨ ದಾ೦ಡಿಗನ/ಳ ನಿಗದಿತ ಜ್ಾಗ ಯಾವುದು   
೩೦.೨.೧ ಒ೦ದು ರ್ಾಗದಲಿಿ ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನಿದುರೆ/ ದಾ೦ಡಿಗಳ್ಳದುರೆ ಅದು ಅವನ ರ್ಾಗ ಮತುಿ 

ನ೦ತರದಲಿಿ ಮತೆ ಿಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ ಅಲಿಿ ಬ೦ದು ಸೆೋರಿದರ  ಸಹ ಅದೆೋ ಅವನ/ಅವಳ ನಿಗದಿತ 
ರ್ಾಗ. 

೩೦.೨.೨ ಇಬಬರ  ದಾ೦ಡಿಗರು ಒ೦ದೆೋ ರ್ಾಗದಲಿಿದುು, ತದನ೦ತರ ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ ಹೆ ರಬ೦ದರೆ, ಅದು 
ಅದರಲ್ಟ್ೆಿ ಇದು ದಾ೦ಡಿಗನ ರ್ಾಗವಾಗುತಿದೆ. 
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೩೦.೨.೩ ಎರಡ  ತುದಿಯಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ಇಲದಿಿದುರೆ, ಪಿತ್ತ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯು  ಆರ್ಾ 
ದಾ೦ಡಿಗನ  ಹತ್ತಿರವಿರುವ ತುದಿ ಆಗಿರುತಿದೆ ಅಥವಾ ಇಬಬರ  ದಾ೦ಡಿಗರು 
ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿದುರೆ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ರ್ಾವ ತುದಿ ಹತ್ತಿರವಿತೆ ಿೋ  ಅದು 
ಅವನ/ಅವಳ ರ್ಾಗ. 

೩೦.೨.೪ ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಒ೦ದು ರ್ಾಗ  ಸೆೋರಿದಾುಗ, ಓಟಗಾರನನುು ಹೆ ೦ದಿರುವ 
ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿರದ ಹೆ ರತು, ಮತೆ ಿಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ (ಸಾೆನ) ಎಲ್ಟ್ೆಿ ಇರಲಿ, 
ಮತೆ ಿ೦ದು ತುದಿಯ ರ್ಾಗವು ಅವನ/ಅವಳ ದಾಗಿರುತಿದೆ.  

೩೦.೨.೫ ಓಟಗಾರನನುು/ಓಟಗಾರಳನುು ಹೆ ೦ದಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗನೆೋ/ಳೆೋ ಚೆ೦ಡನುು 
ಎದುರಿಸುವವನಾಗಿದುರೆ/ ಎದುರಿಸುವವಳಾಗಿದುರೆ, ಅವನ/ಳ ರ್ಾಗ ರ್ಾವಾಗಲ  ಘ ಟ 
ರಕ್ಷಕನಿರುವ/ ರಕ್ಷಕಳ್ಳರುವ ತುದಿಯದಾುಗಿರುತಿದೆ. ಅದರ , ೩೦.೨.೧, ೩೦.೨.೨, ೩೦.೨.೩ 
ಮತುಿ ೩೦.೨.೪ ಕೆೋವಲ ಓಟಗಾರ ಹಾಗ  ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸದ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ/ ದಾ೦ಡಿಗಳ್ಳಗೆ 
ಅನವಯವಾಗುತಿವೆ ಮತುಿ ಆರ್ಾ ರ್ಾಗಗಳು ಸಹ ಅವರದವರದಾಗಿರುತಿದೆ. 

೩೦.೩  ಬ್ೌಲರ್ ತುದಿಯ ದಾ೦ಡಿಗನ/ ದಾ೦ಡಿಗಳ ಸಾಾನ 
   ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸದ ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು, ಬೌಲರ್ ತುದಿಯಲಿಿ ನಿಲುಿವ ಸಾೆನ, ಬೆೋರೆ ಸಾೆನಕೆು ಅ೦ಪೆೈರ್ 

ಮನವಿಯನುು ಅನುಮತ್ತಸದ ಹೆ ರತು, ರ್ಾವಾಗಲ  ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡೆಸೆಯುವ ಬಾಜುವಿನ ವಿರುದಧ 
ಬಾಜುವಿನಲಿಿರಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ ೩೧  ಮನವಿಗಳು (ಅಪಲ್್) 
೩೧.೧ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬ ಮನವಿ ಸಲಿಿಸದ ಹೆ ರತು , ದಾ೦ಡಿಗನೆ ಬಬನು ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ ಔಟ್ ಆಗಿದುರ  

ಸಹ, ರ್ಾರೆ ಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಔಟ್ ಕೆ ಡಬಾರದು. ಇದು ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ 
ಔಟ್ ಆಗಿದಾುಗ ಮನವಿ ಮಾಡದಿದುರ  ಸಹ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟುು ಹೆ ೋಗುವುದನುು ನಿಲಿಸಿಲ್ಟ್ಾಗುವುದಿಲಿ. ಆದಾಗ ಾ, 
೩೧.೭ರ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. 

೩೧.೨ ದಾ೦ಡಿಗ ಔಟಾಗುವುದು 
  ದಾ೦ಡಿಗನು ಔಟಾಗುವುದು ರ್ಾವಾಗೆ೦ದರೆ ಅವನನುು/ಅವಳನುು  

  ಅ೦ಪೆೈರ್, ಮನವಿಯ ಮೋರೆಗೆ ಔಟ್ ಕೆ ಟಾುಗ, 
  ರ್ಾವುದೆೋ  ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ ಔಟ್ ಆಗಿ ೩೧.೧ರ ಪಿಕಾರ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟಾುಗ. 

೩೧.೩ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೆೀಳ  ೆ
  ಮನವಿ ಮಾನಾಗೆ ಳಿಬೆೋಕಾದರೆ, ಅದನುು ಬೌಲರನು ನ೦ತರದ ಎಸೆತಕೆು ಓಟವನುು ಅಥವಾ ಓಡದೆ 

ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಮೊೋಡಿಯನುು ಪಾಿರ೦ಭಿಸುವುದಕೆು ಮೊದಲು ಮತುಿ “ಟೆೈ೦” ಕರೆಯುವುದಕೆು ಮೊದಲು 
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು. 

  “ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ಕರೆಯದ ಹೆ ರತು, ಓವರ್ ಕರೆಯು ಮು೦ದಿನ ಓವರ್ ಪಾಿರ೦ಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ 
ಮನವಿಯನುು ಅಮಾನಾಗೆ ಳ್ಳಸುವದಿಲ.ಿ ನಿಯಮ ೧೨.೨ (“ಟೆೈ೦” ಕರೆಯುವುದು) ಮತುಿ ೧೭.೨ (ಓವರ್ 
ಪಾಿರ೦ಭ) ಗಮನಿಸಿ. 

 ೩೧.೪ ಮನವಿ – “ಹೌ ಈಸ್ ದಟ್” 
  “ಹೌ ಈಸ್ಟ ದಟ್” ಎ೦ದು ಮನವಿಯನುು ಸಲಿಿಸಿದರೆ, ಅದು ಎಲಿ ರಿೋತ್ತಯ ಔಟ್ ಗಳ್ಳಗೆ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 



73 

 

೩೧.೫ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಉತಿರಿಸುವುದು 
  ನಿಯಮ ೩೫ (ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್), ೩೯ (ಸು೦ಪ್ಡ) ಅಥವಾ ೩೮ (ರನ್ ಔಟ್) ಘ ಟರಕ್ಷಕನ ತುದಿಯಲಿಿ ಆಗುವುದರ 

ಪಿಕಾರ ಬರುವ ಎಲಿ ಮನವಿಗಳ್ಳಗೆ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಉತಿರಿಸಬೆೋಕು. 
ಇತರ ಎಲಿ ಮನವಿಗಳ್ಳಗೆ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಉತಿರಿಸಬೆೋಕು. 

  ಮನವಿಯೊ೦ದನುು ಸಲಿಿಸಿದಾಗ, ಪಿತ್ತ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅವನ/ಅವಳ ವಾಾಪಿಿಯಲಿಿರುವ ಘಟನೆಗಳ್ಳಗೆ ಮಾತಿ 
ಉತಿರಿಸಬೆೋಕು. 

  ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಔಟಿಲಿ ಎ೦ದು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಿದಮೋಲ್ಟ್ೆ, ೩೧.೩ಕುನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮು೦ದಿನ ಘಟನೆಗಳ  
ಮನವಿಗೆ ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅದು ಅವನ/ಅವಳ ವಾಾಪಿಿಯಲಿಿದುರೆ ಉತಿರಿಸಬಹುದು. 

೩೧.೬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾಲೊೀಚನೆ 
  ಪಿತ್ತಯೊಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ತನು ವಾಾಪಿಿಯಲಿಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಉತಿರಿಸಬೆೋಕು. ಒಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ರ್ಾವುದೆೋ 

ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಅನುಮಾನವಿದುು ಮತುಿ ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಈ ಘಟನೆಯನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಕ ಲಕರ 
ಸಿೆತ್ತಯಲಿದಿುರೆ, ಆಗ  ಆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ರ್ೆ ತೆ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ಚಸಿ ನಿಣಿಯ ಕೆ ಡಬೆೋಕು.  ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ನೆಯ 
ನ೦ತರವೂ ಸಹ ಅನುಮಾನವಿದುಲಿ,ಿ ನಿಣಿಯವು ಔಟಿಲಿ ಎ೦ದಿರಬೆೋಕು. 

೩೧.೭  ದಾ೦ಡಿಗನು ತಪುಪ ರ್ತಳುವಳಿಕೆಯಿ೦ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಡುವುದು 
  ಔಟ್ ಕೆ ಡದೆ, ಒಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನು/ ದಾ೦ಡಿಗಳು ತಾನು ಔಟ್ ಆಗಿದೆುೋನೆ ಎ೦ದು ತಪುು ತ್ತಳುವಳ್ಳಕೆಯಿ೦ದ 

ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟುು ನಡೆದಿದಾುನೆ/ ನಡೆದಿದಾುಳ  ೆಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಮನವರಿಕೆರ್ಾದರೆ, ಮಧೆಾ ಪಿವೆೋಶಿಸಬೆೋಕು. 
ಹಿೋಗೆ ಮಧೆಾ ಪಿವೆೋಶಿಸಿದ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡವು ಮು೦ದಿನ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿದ೦ತೆ ತಡೆಯಲು 
“ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗನನುು/ ದಾ೦ಡಿಗಳನುು ಹಿ೦ದಕೆು 
ಕರೆಯಬೆೋಕು. 

  ಸರದಿಯ ಕೆ ನೆಯ ಹುದುರಿ ಆಗಿರದ ಹೆ ರತು, ಮು೦ದಿನ ಎಸೆತಕೆು ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿ ಬರುವವರೆಗೆ 
ದಾ೦ಡಿಗನನುು/ ದಾ೦ಡಿಗಳನುು ಹಿ೦ದಕೆು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅದು ಕೆ ನೆಯ ಹುದುರಿ ಆಗಿದುರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋಗುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಹಿ೦ದಕೆು ಕರೆಯಬಹುದು. 

೩೧.೮‘ ಮನವಿ ಹಿ೦ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವುದು 
 ಮನವಿಯು ರ್ಾವ ಅ೦ಪೆೈರ್ ವಾಾಪಿಿಗೆ ಬರುತಿದೆ ೋ, ಆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸಹಮತದೆ ೦ದಿಗೆ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ 
ನಾಯಕನು  ಒ೦ದು ಮನವಿಯನುು ಹಿ೦ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅ೦ಪೆೈರ್ ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಅನುಮತ್ತ ನಿೋಡಿದರೆ, 
ಅನವಯವಾದಲಿಿ, ತನು ನಿಧಾಿರವನುು ಬದಲಿಸಿ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಹಿ೦ದಕೆು ಕರೆಯಬೆೋಕು. 

  ಹಿ೦ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮನವಿಯನುು ಮು೦ದಿನ ಎಸೆತಕೆು ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿ ಬರುವ ಕ್ಷಣದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ 
ಸರದಿಯು ಪೂಣಿವಾಗಿದುರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋಗುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ  ೩೨ ಬ್ೌಲ್್ 
೩೨.೧ ಔಟ್ ಬ್ೌಲ್್ 

೩೨.೧.೧ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡು ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿರದೆ, ಅದು ಮೊದಲು ಚೆ೦ಡನುು 
ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ/ ದಾ೦ಡಿಗಳ ದಾ೦ಡು ಅಥವಾ ಶರಿೋರಕೆು ತಗಲಿದುರ  ಸಹ 
ಅವನ/ಅವಳ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಬೌಲ್ಡ ಔಟ್ ಆದ೦ತೆ. 
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೩೨.೧.೨ ಚೆ೦ಡು ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ತಾಗುವ ಮೊದಲು ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರ ಇಲಿವೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ 
ತಗಲಿದುರೆ ಬೌಲ್ಡ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲಿ. ಆದರ , ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ನಿಯಮ ೩೭ (ಕ್ಷೆೋತಿ 
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡೆತಡೆ), ೩೮ (ರನ್ ಔಟ್) ಮತುಿ ೩೭ (ಸು೦ಪ್ಡ) ಗಳ್ಳಗೆ ಒಳಪಟಿುರುತಾಿನೆ. 

೩೨.೨  ಬ್ೌಲ್್ ಗೆ ಮದಲ ಆದಾತೆ  
  ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಔಟ್ ಆಗಬಹುದಾದರ  ಸಹ, 

೩೨.೧ರ೦ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಬೌಲ್ಡ ಔಟ್ ಎ೦ದೆೋ ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ ೩೩ – ಕಾಟ್ / ಕಾಾಚ್ (ಬುರ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು) 
೩೩.೧ ಔಟ್ ಕಾಟ್ 
  ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೆ೦ಡು ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿರದೆ, ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಸ೦ಪಕಿಕೆು 

ಒಳಗಾಗದೆ, ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ/ ದಾ೦ಡಿಗಳ  ದಾ೦ಡಿಗೆ ತಾಗಿ ನೆಲಕೆು ತಗಲುವ ಮೊದಲು 
ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನು ೩೩.೨ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರುವ೦ತೆ ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಹಿಡಿದರೆ ದಾ೦ಡಿಗನು/ ದಾ೦ಡಿಗಳು 
ಕಾಾಚ್ (ಬುತ್ತಿ ಹಿಡಿದು) ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ 

೩೩.೨ ನಿಯಮ ಬದಧ ಕಾಾಚ್ (ಬುರ್ತಿ) 
೩೩.೨.೧ ಕಾಾಚ್ ನಿಯಮ ಬದಧವಾಗಬೆೋಕಾದರೆ, ಪಿತ್ತಯೊ೦ದು ಸ೦ದಭಿದಲಿಿ, 
 ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ಚೆ೦ಡು 
 ಅಥವಾ ಚೆ೦ಡಿನ ಸ೦ಪಕಿದಲಿಿರುವ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ 
 ಕಾಾಚ್ನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸುವ ಮೊದಲು ಬೌ೦ಡರಿಯ ಹೆ ರಗಡೆ ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿಕೆು 

ಬರಬಾರದು. ನಿಯಮ ೧೯.೪ (ಬೌ೦ಡರಿಯ ಹೆ ರಗಡೆ ಚೆ೦ಡು ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿಕೆು 
ಬರುವುದು)  ಹಾಗ  ೧೯.೫ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ಬೌ೦ಡರಿಯ ಹೆ ರಗಡೆ ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿಕೆು 
ಬರುವುದು.) ಗಮನಿಸಿ. 

೩೩.೨.೨ ಮೋಲಿನದರೆ ೦ದಿಗೆ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ರ್ಾವುದಾದರೆ ಂದು ಷರತುಿ  ಅನವಯವಾದಲಿಿ ಕಾಾಚ್ 
ನಿಯಮಬದಧವಾಗುತಿದೆ. 
೩೨.೨.೨.೧ ಚೆ೦ಡನುು ಹಿಡಿದ ಕೆೈ ನೆಲಕೆು ತಾಗಿದುರ  ಸಹ, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಒ೦ದು ಕೆೈಯಲಿ ಿ

ಅಥವಾ ಎರಡ  ಕೆೈಗಳಲಿಿ ಚೆ೦ಡನುು ಹಿಡಿದಾಗ, ಇಲಿವೆೋ ಅವನ ದೆೋಹಕೆು 
ಅಪಿುಕೆ ೦ಡಾಗ, ಇಲಿವೆೋ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡಿರುವ ಬಾಹಾ ಸುರಕ್ಷಾ 
ಉಪಕರಣಗಳಲಿಿ ಸಿಕ್ರುಕೆ ೦ಡಾಗ ಇಲಿವೆೋ ಅಕಸಾಮತಾಿಗಿ ಅವನ/ಅವಳ 
ಬಟೆುಗಳಲಿಿ ಸಿಲುಕ್ರದಾಗ. 

೩೨.೨.೨.೨ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಚೆ೦ಡನುು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ 
ಸಲ ಹೆ ಡೆದ ಚೆ೦ಡನುು ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿದರೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲ 
ಹೆ ಡೆತದ ನ೦ತರ ಚೆ೦ಡು ನೆಲಕೆು ತಾಗಿರಬಾರದು. ನಿಯಮ ೩೪ (ಚೆ೦ಡನುು 
ಎರಡು ಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವುದು) ಗಮನಿಸಿ.   

೩೨.೨.೨.೩ ಚೆ೦ಡು ವಿಕೆಟ್, ಒಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್, ಮತೆ ಿಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ, ಓಟಗಾರ ಇಲಿವೆೋ 
ಮತೆ ಿಬಬ ಬಾಾಟರಗೆ ತಗಲಿದ ನ೦ತರ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿದರೆ. 
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೩೨.೨.೨.೪ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ, ೩೩.೨.೧ರಲಿಿನ ಷರತುಿಗಳು ಪಾಲನೆಗೆ ಒಳಪಟುು, ಚೆ೦ಡು 
ಗಾಳ್ಳಯಲಿಿ ಬೌ೦ಡರಿ ದಾಟಿದುರ  ಸಹ ಕಾಾಚ್ (ಬುತ್ತಿ) ಹಿಡಿದರೆ. 

೩೨.೨.೨.೫ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಬೌ೦ಡರಿ ಒಳಗಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನುು ಬೌ೦ಡರಿ ಎ೦ದು 
ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಿರದ ಹೆ ರತು, ಅದಕೆು ತಗಲಿದ ಚೆ೦ಡನುು ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿದರೆ. 

೩೩.೩ ಕಾಾಚ್ ಪೂರ್ಿಗೊಳುಳವುದು 
  ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರಿಯಯು, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಚೆ೦ಡನುು ಸುಶಿಿಸಿದಾಗಿನಿ೦ದ ಶುರುವಾಗಿ, 

ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ಚೆ೦ಡು ಮತುಿ ತನು ಚ್ಲನೆ ಇವೆರಡರ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಸ೦ಪೂಣಿ ಹತೆ ೋಟಿ ಹೆ ೦ದಿದಾಗ 
 ಪೂಣಿಗೆ ಳುಿತಿದೆ. 

೩೩.೪ ಯಾವುದೆೀ ಓಟ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲಿ 
  ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಕಾಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಕಾಾಚ್ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸುವ ಮೊದಲು ಆ ಎಸೆತದಿ೦ದ 

ಬಾಾಟರಗಳು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು. ಆದರೆ ರ್ಾವುದೆೋ 
ತ೦ಡಕಾುಗಲಿ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಿದರೆ ಅವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುತಿವೆ. ಚೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸದ 
ದಾ0ಡಿಗನ್ಾ/ಳು ತನು ಮ ಲ ರ್ಾಗಕೆು ಮರಳ್ಳ ಬರಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೧೮.೧೧ (ದಾ೦ಡಿಗನು ತನು ಮ ಲ 
ರ್ಾಗಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗುವುದು). 

೩೩.೫ ಕಾಾಚ್ ಗೆ  ಆದಾತೆ 
  ೩೩.೧ರಲಿಿಯ ಮಾನದ೦ಡಗಳು ಪ್ರೆೈಸಲುಟುಲಿಿ ಮತುಿ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಬೌಲ್ಡ ಔಟ್ 

ಆಗಿರದಿದುರೆ, ಇಬಬರಲಿಿ ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಬಾಾಟರ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದುರ , 
ಅವನು/ಅವಳು ಕಾಾಚ್ ಔಟ್ ಎ೦ದೆೋ ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

ನಿಯಮ  ೩೪ – ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎರಡು ಸಲ ಹೊಡೆಯುವುದು (ಹಿಟ್ ದಿ ಬ್ಾಲ್ ಟೆವೈಸ್) 
೩೪.೧ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎರಡು ಸಲ ಹೊಡೆದ ಎ೦ದು ಔಟ್ 

೩೪.೧.೧ ಆಟದಲಿಿರುವ ಚೆ೦ಡು, ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ದೆೋಹದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗಕೆು ತಗಲಿದರೆ 
ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಹೆ ಡೆಯಲುಟುು, ಅ ಚೆ೦ಡನುು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು 
ಮುಟುುವುದಕೆು ಮೊದಲು, ಕೆೋವಲ  ತನು ವಿಕೆಟ್ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕೆ ಳುಿವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, 
ದಾ೦ಡನುು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೆೈಯನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಮತೆ ಿಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ತನು ದಾ೦ಡು 
ಇಲಿವೆೋ ಶರಿೋರದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗದಿ೦ದ ಪುನಃ ಹೆ ಡೆದರೆ, ಆ ಬಾಾಟರ ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡು 
ಸಲ ಹೆ ಡೆದ ಎ೦ದು ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ ೩೪.೩ ಮತುಿ ನಿಯಮ ೩೭(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 
ಅಡೆತಡೆ) ಗಮನಿಸಿ. 

೩೪.೧.೨ ಈ ನಿಯಮದ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ, “ಹೆ ಡೆದ” ಇಲಿವೆೋ “ಹೆ ಡಿ” ಪದಗಳು ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ಬಾಾಟರ ಶರಿೋರದ ಸ೦ಪಕಿವನ ು ಒಳಗೆ ೦ಡಿದೆ.    

೩೪.೨ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎರಡು ಸಲ ಹೊಡೆದ ಎ೦ದು ಔಟ್ಟಲಿ 
  ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ರ್ಾವಾಗ ಔಟಾಗುವುದಿಲಿ ಎ೦ದರೆ, 

೩೪.೨.೧ ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡನೆೋ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಲು ಹೆ ಡೆದರೆ. 
ಆದರ  ನಿಯಮ ೩೭.೪(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಚೆ೦ಡನುು ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸುವುದು.)ರ ಅವಕಾಶಗಳನುು  
ಗಮನಿಸಿ. 
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೩೪.೨.೨ ಚೆ೦ಡು ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ತಗಲಿದ ನ೦ತರ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಹೆ ಡೆದರೆ. ಆದರ  
ನಿಯಮ ೩೭.೧ (ಕ್ಷೆೋತಿ  ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಡೆತಡೆಗೆ ಔಟ್) ರ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. 

೩೪.೩  ನಿಯಮಬದಧವಾಗ್ರ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಒ೦ದಕ್ರೆ೦ತ ಹೆಚುಿ ಸಲ ಹೊಡೆಯುವುದು 
ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಕೆೋವಲ ತನು ವಿಕೆಟ್ ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿಲು ಮತುಿ ಚೆ೦ಡನುು ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ 
ರಕ್ಷಕನು ಮುಟುುವ ಮೊದಲು ದಾ೦ಡನುು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೆೈಯನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಮತೆಿ ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ತನು 
ದಾ೦ಡು ಇಲಿವೆೋ ಶರಿೋರದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗದಿ೦ದ ಎರಡು ಇಲಿವೆೋ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆಯಬಹುದು. 
ಆ ಎಸೆತ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದುರ  ಸಹ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ತನು ವಿಕೆಟ್ ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿಬಹುದು. 
ಹಿೋಗಿದುರ , ತನು ವಿಕೆಟ್ ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳುಿವುದಕಾುಗಿ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವಾಗ ಚೆ೦ಡನುು ಕಾಾಚ್ 
ಹಿಡಿಯುವುದರಿ೦ದ ತಪಿುಸಬಾರದು. ನಿಯಮ ೩೭.೩(ಚೆ೦ಡನುು ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆು ಅಡೆತಡೆ) ಗಮನಿಸಿ. 

೩೪.೪ ನಿಯಮಬದಧವಾಗ್ರ ಒ೦ದಕ್ರೆ೦ತ ಹೆಚುಿ ಸಲ ಹೊಡೆದ ಚ್ೆ೦ಡಿನಿ೦ದ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ 
 ೩೪.೩ರಲಿಿ ಅನುಮತ್ತಸಿರುವ ಪಿಕಾರ, ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆದಾಗ, ಚೆ೦ಡು 
ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ  ಡೆಡ್ ಆಗದಿದುರೆ, ಚೆ೦ಡು ಬೌ೦ಡರಿ ತಲುಪಿದ ಅಥವಾ ಒ೦ದು ರನ್ ಪೂಣಿ 
ಗೆ ೦ಡ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಆದರ , ಅವರು/ಅವಳು 
ಕಾಾಚ್ ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೆ ಡಲು ಕರೆಯನುು ವಿಳ೦ಬ ಮಾಡಬೆೋಕು.  
ಅ೦ಪೆೈನುಿ, 
− ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ರದುು ಪಡಿಸಬೆೋಕು. 
− ಔಟಾಗದೆ ಇರುವ ಬಾಾಟರ ಅವನ/ಅವಳ ಮ ಲ ರ್ಾಗಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಬೆೋಕು. 
− ಅನವಯವಾದಲಿಿ ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
− ಅನವಯವಾಗುವ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ನಿಯಮ ೨೮.೩(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ಸೆೋರಿದ ಶಿರಸಾಾಣ)ರ 

ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
೩೪.೫ ಬ್ೌಲರನಿಗೆ ಶೆಿೀಯ ಸಲಿದು. 
  ಬೌಲರನಿಗೆ ಹುದುರಿ ಪಥನದ ಶೆಿೋಯಸುಸ ಸಿಗುವುದಿಲಿ. 
 

ನಿಯಮ  ೩೫ – ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ 
೩೫.೧ ಔಟ್ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ 

೩೫.೧.೧ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಎ೦ದು ರ್ಾವಾಗ ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ  ೆಎ೦ದರೆ, 
ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನೆುಸೆಯಲು ಕೆ ನೆಯ ಎರಡು ಹೆರ್ೆೆ ಇಡುವಾಗ ಮತುಿ ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿರುವಾಗ, 
ಅವನ/ಅವಳ ವಿಕೆಟನುು ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಇಲಿವೆೋ ಶರಿೋರದಿ೦ದ ನಿಯಮ ೨೯. ೨.೧.೨ ರಿ೦ದ 
೨೯. ೨.೧.೪ (ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುವುದು)ರಲಿಿರುವ೦ತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನಿುವೆೋಶಗಳಲಿಿ   ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ. 
೩೫.೧.೧.೧ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸಲು ಸಿದಧನಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಎದುರಿಸುವಾಗ 

ರ್ಾವುದೆೋ ಭ೦ಗಿಯನುು ತೆಗೆದು ಕೆ ಳುಿವಾಗ. 
೩೫.೧.೧.೨ ಚೆ೦ಡನುು ಆಡಿದಾಕ್ಷಣ ಇಲಿವೆೋ ಆಡಲು ಪಿಯತ್ತುಸಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಮೊದಲನೆಯ 

ಓಟಕಾುಗಿ ಓಡಲು ಪಾಿರ೦ಭಿಸುವಾಗ. 



77 

 

೩೫.೧.೧.೩ ಚೆ೦ಡನುು ಆಡಲು ರ್ಾವುದೆೋ ಪಿಯತು ಮಾಡದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಓಟವನುು 
ಪಾಿರ೦ಭಿಸುವಾಗ, ಆದರೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಭಿಪಾಿಯದಲಿಿ ಇದು ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಚೆ೦ಡನುು ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಆದರೆ. 

೩೫.೧.೧.೪ ನಿಯಮ ೩೪.೪ (ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಚೆ೦ಡನುು ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ 
ಹೆ ಡೆಯುವುದು.)ರ ಅವಕಾಶಗಳ ಪಿಕಾರ  ನಿಯಮ ಬದಧವಾಗಿ ಚೆ೦ಡನುು 
ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಅವನ/ ಅವಳ ವಿಕೆಟನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆ ಡೆಯುವಾಗ. 

೩೫.೧.೨ ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನೆುಸೆಯಲು ಕೆ ನೆಯ ಎರಡು ಹೆರ್ೆೆ ಇಡುವ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನು ತನು ವಿಕೆಟನುು ನಿಯಮ ೨೯.೧.೧.೨ ರಿ೦ದ ೨೯.೧.೧.೪ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪಿಕಾರ 
ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ, ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 

೩೫.೨ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಎ೦ದು ಔಟ್ಟಲ ಿ
  ಬಾಾಟರ ೩೫.೧ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ರ್ಾವುದೆೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದಾುಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿ ಿ

ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 
- ೩೫.೧.೧.೨ ರಿ೦ದ ೩೫.೧.೧.೪ನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ 

ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವ ರ್ಾವುದೆೋ ಭ೦ಗಿಯನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಇದಾದರೆ. 
- ಮೊದಲನೆಯ ಓಟದ ಪಾಿರ೦ಭವನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಓಟಗಳ್ಳಕೆಗಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ. 
- ರನ್ ಔಟ್ ಅಥವಾ ಸು೦ಪ್ಡ ಔಟ್ ಆಗುವುದನುು ತಪಿುಸುವಾಗ ಇದಾದರೆ. 
- ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ಒ೦ದು ಎಸೆತದಿ೦ದ ತಪಿುಸಿ ಕೆ ಳುಿವಾಗ ಇದಾದರೆ. 
- ಬೌಲರ್ ತನು ಎಸೆತದ ಕೆ ನೆಯ ಎರಡು ಹೆರ್ೆೆ ಇಟುನ೦ತರ ಚೆ೦ಡನುು ಎಸೆಯದಿದುರೆ. ಈ ಸ೦ದಭಿದಲಿ ಿ

ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೨೦.೪ (ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು) ಗಮನಿಸಿ. 

- ಆ ಎಸೆತವು ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದುರೆ. 

ನಿಯಮ ೩೬ – ಘೂಟಗಳ ಮು೦ದೆ ಕಾಲು  (ಎಲ್ ಬಿ ಡಬುಿು.) 
೩೬.೧ ಔಟ್ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬುಿು 

೩೬.೧.೧  ರಿ೦ದ ೩೬.೧.೫ ರಲಿಿಯ ಎಲಿ ಸ೦ದಭಿಗಳು ಅನವಯವಾದಲಿಿ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ 
ಎಲ್ ಬಿ ಡಬುಿು ಎ೦ದು ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ. 

೩೬.೧.೧ ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನುು ಎಸೆದಿರಬೆೋಕು , ಆದರೆ ಅದು ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿರಬಾರದು. 
೩೬.೧.೨ ಚೆ೦ಡನುು ಪುಟಿಗೆರ್ಾಗದೆ ತಡೆದ ಹೆ ರತು ಅದು ವಿಕೆಟ್ ನಿ೦ದ ವಿಕೆಟ್ ವರೆಗಿನ ನೆೋರ 

ರೆೋಖ್ೆಯಲಿಿ  ಅಥವಾ ಆಫ್ (ಎಡ) ಭಾಗದಲಿಿ ಪುಟಿಗೆರ್ಾಗಬೆೋಕು. 
೩೬.೧.೩ ಚೆ೦ಡು ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ದಾ೦ಡಿಗೆ ತಗಲದೆ, ಪುಟಿಗೆರ್ಾಗದೆ ಅಥವಾ ಪುಟಿಗೆರ್ಾದಮೋಲ್ಟ್ೆ 

ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಚೆ೦ಡನುು ತನು ದೆೋಹದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗದಿ೦ದ ತಡೆದರೆ. 
೩೬.೧.೪ ಬಡಿದ ಸೆಳ ಬೆೋಲ್ಸ ಮಟುಕ್ರು೦ತ ಮೋಲಿದುರ  
 ಎರಡ  ಬದಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಇ0ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಧೆಾ ಇರಬೆೋಕು  ಇಲಿವೆೋ 
 ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಚೆ೦ಡನುು ಆಡಲು ನಿಜವಾದ ಪಿಯತು ಮಾಡದಿದುರೆ, ವಿಕೆಟ್ 

ಮತುಿ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಅಥವಾ  ಆಫ್ ಘ ಟದ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹೆ ರಗಿರಬೆೋಕು. 
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೩೬.೧.೫ ಚೆ೦ಡನುು ತಡೆಯದಿದುರೆ ಚೆ೦ಡು ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿರಬೆೋಕು.  
೩೬.೨ ಚ್ೆ೦ಡಿನ ತಡೆ 

೩೬.೨.೧ ೩೬.೧.೩, ೩೬.೧.೪ ಮತುಿ ೩೬.೧.೫ ರ ಅ೦ಶಗಳನುು ನಿಧಿರಿಸಲು ಮೊದಲ 
ತಡೆಯುವಿಕೆಯನುು ಮಾತಿ ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೩೬.೨.೧ ೩೬.೧.೩ ರ ಅ೦ಶಗಳನುು ನಿಧಿರಿಸಲು, ಚೆ೦ಡು ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ದೆೋಹಕೆು 
ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗೆ ಏಕ ಕಾಲಕೆು ತಗಲಿದರೆ, ಚೆ೦ಡು ದಾ೦ಡಿಗೆ ತಗಲಿದೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೩೬.೨.೩ ೩೬.೧.೫ ರ ಅ೦ಶಗಳನುು ನಿಧಿರಿಸಲು, ತಡೆಯುವ ಮೊದಲಿದು ಚೆ೦ಡಿನ ಪಥವು 
ತಡೆಯನ೦ತರವೂ, ಚೆ೦ಡು ಪುಟಿಯಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅದೆೋ ಪಥದಲಿಿ ಚ್ಲಿಸುವುದೆ೦ದು 
ಭಾವಿಸಬೆೋಕು. 

೩೬.೩ ವಿಕೆಟ್ಟುನ ಆಫ್ ಭಾಗ 
  ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ/ ದಾ೦ಡಿಗಳ ಆಫ್ ಭಾಗ, ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿ ಬ೦ದಾಗ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 

ಬಾಾಟರ ಆ ಎಸೆತಕೆು ನಿಲುಿವ ಭ೦ಗಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. ಅನುಬ೦ಧ  “ಅ.೧೩” ಗಮನಿಸಿ. 

ನಿಯಮ ೩೭ – ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆ (ಅಬ್ಸ್ ಸರಕ್ರು೦ಗ್ ದಿ ಫೀಲ್್) 

೩೭.೧ ಔಟ್ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆ 
೩೭.೧.೧ ರ್ಾರೆ ಬಬ ಬಾಾಟರ , ೩೭.೨ರಲಿಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಮತುಿ ಚೆ೦ಡು 

ಆಟದಲಿಿದಾುಗ, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡವನುು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಶಬು ಇಲಿವೆೋ ಹಾವಭಾವದಿ೦ದ 
ಅಡಚ್ಣೆ ಇಲಿವೆೋ ಗಮನಭ೦ಗಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಪಿಯತ್ತುಸಿದರೆ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ ಎ೦ದು ಔಟ್  
ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ 

೩೭.೧.೨ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ , ೩೭.೨ರಲಿಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಬೌಲರ್ ನಿ೦ದ 
ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ದಾ೦ಡನುು ಹಿಡಿಯದ  
ಕೆೈಯಿ೦ದ ಹೆ ಡೆದರೆ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ ಎ೦ದು ಔಟ್  ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ ಇದು ಮೊದಲ  
ಅಥವಾ ಎರಡನೆೋ ಅಥವಾ ತದನ೦ತರದ ಹೆ ಡೆತಕ ು ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. ಚೆ೦ಡನುು 
ಎದುರಿಸುವ ಪಿಕ್ರಿಯಯು ಚೆ೦ಡನುು ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತುಿ ತನು ವಿಕೆಟ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ 
ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವುದಕ ು ವಿಸಿರಿಸಬೆೋಕು. 

೩೭.೧.೩ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆದಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ.  
೩೭.೨ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗೆ ಔಟ್ಟಲಿ 
  ಬಾಾಟರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಡಚ್ಣೆಗೆ ಔಟಾಗುವುದಿಲಿ. 

  ಅಡಚ್ಣೆ ಅಥವಾ ಗಮನಭ೦ಗಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿದುರೆ.  
ಅಥವಾ ಅಡಚ್ಣೆಯು ಗಾಯಗೆ ಳುಿವುದನುು ತಪಿುಸಿಕೆ ಳುಿವ ಸಲುವಾಗಿದುರೆ. 
ಅಥವಾ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿದುರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಚೆ೦ಡನುು ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ 

ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತನು ವಿಕೆಟ್ ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿಲು ನಿಯಮ ೩೪.೩(ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಚೆ೦ಡನುು 
ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವುದು) ರ ಅನವಯ ಹೆ ಡೆದಾಗ. ಆದರ  ೩೭.೩ ಗಮನಿಸಿ. 
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೩೭.೩ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದರಿ೦ದ ಅಡಿ್ಪಡಿಸುವುದು  
೩೭.೩.೧ ಆ ಚೆ೦ಡು “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಆಗಿರದಿದುರೆ, ರ್ಾರೆ ಬಬ ಬಾಾಟರ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ  ಕ್ಷೆೋತಿ 

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಿಡಪಡಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಗಮನಭ೦ಗಗೆ ಳ್ಳಸಿ ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದನುು ತಪಿುಸಿದರೆ 
ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ “ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ” ಎ೦ದು ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ.  

೩೭.೩.೨ ನಿಯಮ ೩೪.೩(ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಚೆ೦ಡನುು ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವುದು) ರ 
ಅನವಯ ತನು ವಿಕೆಟ್ ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಅಡಚ್ಣೆ  ಉ೦ಟಾದರ  ನಿಯಮ ೩೭.೩.೧ 
ಅನವಯಿಸುತಿದೆ.  

೩೭.೩.೩ ಅಡಚ್ಣೆ ಅಥವಾ ಗಮನ ಭ೦ಗಗೆ ಳ್ಳಸುವಿಕೆ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಕರೆದಾಗ ಆದರೆ ರ್ಾವ ಬಾಾಟರ 
ಅಡಚ್ಣೆ ಅಥವಾ ಗಮನ ಭ೦ಗಗೆ ಳ್ಳಸುತಾಿನೆ /ಳೂ ಅವನು/ಅವಳು “ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 
ಅಡಚ್ಣೆ” ಎ೦ದು ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು ತನು ವಿಕೆಟ್ 
ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಎರಡನೆ ಸಲ ಚೆ೦ಡನುು ಹೆ ಡೆಯುವಾಗ ಕಾಾಚ್ ಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ 
ಉ೦ಟು ಮಾಡಿದರೆ  ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ನಲಿಿ ಔಟ್  ಆಗುವುದಿಲಿ. 

೩೭.೪ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹಿ೦ರ್ತರುಗ್ರಸುವುದು 
  ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿದಾುಗ, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೆೋ ಚೆ೦ಡನುು ರ್ಾವುದೆೋ 

ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಲು ರ್ಾವುದೆೋ ಬಾಾಟರ ತನು ದಾ೦ಡು ಇಲಿವೆೋ ಶರಿೋರದ ರ್ಾವುದೆೋ 
ಭಾಗವನುು  ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದರೆ ಅವನು/ಅವಳು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ ಎ೦ದು ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ 

೩೭.೫ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ 
  ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಬಾಾಟರ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಡಚ್ಣೆಗೆ ಔಟ್ ಆದಾಗ. 

೩೭.೫.೧ ಅಡಚ್ಣೆಯು ಅಥವಾ ಚ್ಚತಿ ಭಿಮಣೆ  ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದಕಾುಗಿರದಿದುರೆ, ಅಡಚ್ಣೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ 
ದಾ೦ಡಿಗರು ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು, ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೆೈಡ್ ನ ಒ0ದು ದ0ಡದ ರನ 
ಮತುಿ ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡಕೆು ಅನುದಾನಿಸಿದ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಸೆೋರಿಸಿ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. 
ನಿಯಮ ೧೮.೬(ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸುವುದು) ಮತುಿ ೧೮.೮(ಹುದುರಿಯ 
ಪಥನವಾದಾಗ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ) ಗಮನಿಸಿ. 

೩೭.೫.೨ ಅಡಚ್ಣೆಯು ಅಥವಾ ಚ್ಚತಿ ಭಿಮಣೆ ಯು ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದನುು ತಪಿುಸಿದರೆ, ದಾ೦ಡಿಗರು 
ಪೂತ್ತಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು. ಆದರೆ ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡಕೆು 
ಅನುದಾನಿಸುವ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ನಿಯಮ 18.11 
(ದಾ0ಡಿಗರ್ಯಿ ತಮಮ ಮೊದಲಿನ ಸಾೆನಕೆು ಹಿ0ದಿರುಗುವುದು) ಅನವಯಿಸುತಿದೆ.  

೩೭.೬ ಬ್ೌಲರ್ ಗೆ ಶೆಿೀಯ ಕೊಡಬ್ಾರದು. 
  ಬೌಲರ್ ಗೆ ಹುದುರಿ ಪಥನದ ಶೆಿೋಯ ಕೆ ಡಬಾರದು. 

ನಿಯಮ ೩೮  ರರ್ನ ಔಟ್ 
೩೮.೧ ಔಟ್ ರರ್ನ ಔಟ್ 
  ರ್ಾವುದೆೋ ಬಾಾಟರ ರ್ಾವಾಗ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ೦ದರೆ/ ಆಗುತಾಿಳೆ೦ದರೆ, ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿಿದಾಗ 

೩೮.೨ರಲಿಿರುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ  
    ಅವನ/ಅವಳ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೆ ರಗಿದುರೆ 
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  ಮತುಿ ಅವನ/ಅವಳ ವಿಕೆಟನುು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದಿ೦ದ ಬಿದುರೆ 
  ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆದಿದುರ  ಸಹ ೩೮.೨.೨ರಲಿಿಯ ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಓಟ ಗಳ್ಳಸಲು 

ಪಿಯತ್ತುಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿರಲಿ.  
೩೮.೨ ಬ್ಾಾಟರ ರರ್ನ ಔಟ್ ಅಲಿ.  

೩೮.೨.೧ ೩೮.೨.೧.೧ ಅಥವಾ ೩೮.೨.೧.೨ರ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಬಾಾಟರ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 
೩೮.೨.೧.೧ ಅವನು/ಅವಳು ತನು ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದಲಿಿದುು ನ೦ತರ ಗಾಯಗೆ ಳುಿವುದನುು 

ತಪಿುಸಲು ಅದನುು ಬಿಟಾುಗ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ. ಆದಾಗ ಾ ನಿಯಮ 
೩೦..೨(ರ್ಾವಾಗ ಅವನ/ಅವಳ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೆ ರಗಿದಾುನೆ/ಳ )ೆ ಯ 
ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ. 

೩೮.೨.೧.೨ ಬೌಲರ್ ಎಸೆದ ಚೆ೦ಡು ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುವ ಮೊದಲು ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ 
ಸ೦ಪಕಿಕೆು ಬ೦ದಿರದಿದುರೆ. 

೩೮.೨.೨ ೩೮.೨.೧.೧ ಅಥವಾ ೩೮.೧.೨ರ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ರನ್ ಔಟ್ 
ಆಗುವುದಿಲಿ. 
೩೮.೨.೨.೧ ಅವನು/ಅವಳು ಸು೦ಪ್ಡ ಔಟ್ ಆದರೆ. ನಿಯಮ ೨೫.೬.೫ (ದಾ೦ಡಿಗನು ಮತುಿ 

ಓಟಗಾರನು ಔಟ್ ಆಗುವುದು ಮತುಿ ಅವನ/ಅವಳ ನಡತೆ) ಮತುಿ ೩೯.೧.೨ 
(ಔಟ್ ಸು೦ಪ್ಡ) ಗಮನಿಸಿ. 

೩೮.೨.೨.೨ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆದಿದುರೆ. 
 ಮತುಿ ಅವನು/ಅವಳು ತನು ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಓಡಲು ಪಿಯತ್ತುಸದೆ 

ಹೆ ರಗಿದುರೆ, ಮತುಿ  
 ವಿಕೆಟನುು ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನು ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಸಹಾಯವಿಲಿದೆ 

ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ. 
 ಆದಾಗ ಾ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಓಟಗಾರನನುು ಹೆ ೦ದಿದುು 

ಹಾಗ  ಓಟಗಾರನು ತನು ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೆ ರಗಿದಾುಗ ಮಾತಿ ನಿಯಮ 
೩೮.೧ನುು ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

೩೮.೩ ಚ್ೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸದೆ ಇರುವ ದಾ0ಡಿಗ ತನು ಜ್ಾಗದಿ0ದ ಮು0ಚಿತವಾಗ್ರ ಹೊರಬರುವುದು. 
೩೮.೩.೧ ಚೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸದೆ ಇರುವ ದಾ0ಡಿಗ ಚೆ0ಡು ಆಟದಲಿ ಿ ಬ0ದಾಗಿನಿ0ದ, ಬೌಲರ್ 

ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಚೆ0ಡೆಸೆಯುವ ಸಾೆನಕೆು ತನು ಕೆೈ ತರುವ ವರೆಗಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ತನು 
ನಿಯಮಿತ ರ್ಾಗದಿ0ದ ಹೆ ರಬ0ದಲಿಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧಾತೆ ಇದೆ. ಇ0ಥಹ 
ಸ0ದಭಿಗಳಲಿ,ಿ ಬೌಲರ್ ಚೆ0ಡನುು ಎಸೆದು ಅಥವಾ ಚೆ0ಡನುು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೆೈಯಿ0ದ  
ಚೆ0ಡನೆುಎದಿರಿಸದೆ ಇರುವ ದಾ0ಡಿಗ ತುನ ನಿಯಮಿತ ರ್ಾಗದಿ0ದ ಹೆ ರಗಿದಾುಗ, ವಿಕೆಟ್ 
ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ, ಬಾಲ್ ನುು ಆಮೋಲ್ಟ್ೆ ಎಸೆಯಲಿ  ಅಥವಾ ಬಿಡಲಿ,  ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ 

೩೮.೩.೨ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯದಿದುರೆ, 
- ಮನವಿ ಬ0ದರೆ, ಅ0ಪೆೈರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಬಗೆೆ ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 
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- ಮನವಿ ಬರದೆ ಇದುರೆ ಅಥವಾ ನಿಧಾಿರ ಔಟ್ ಇಲ್ಟ್ಾಿ ಎ0ದಾದರೆ, ಅವನು/ಳು ಎಷುು ಬೆೋಗ 
ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ  ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 

- ಚೆ0ಡನುು ಓವರಿನ ವ0ದು ಎಸೆತವೆ0ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 
೩೮.೩.೩ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ನ0ತರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ  

- ಅ0ಪೆೈರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಬಗೆೆ ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು 
- ಚೆ0ಡನೆುಎದಿರಿಸದೆ ಇರುವ ದಾ0ಡಿಗ ಔಟ್ ಆಗಿರದಿದುರೆ, ಚೆ0ಡು ಆಟದಲಿಿ ಇರುತಿದೆ 

ಮತುಿ ನಿಯಮ ೨೧,೬ (ಬೌಲರ್ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುವುದು) 
ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

- ಚೆ0ಡನೆುಎದಿರಿಸದೆ ಇರುವ ದಾ0ಡಿಗ ಔಟ್ ಆಗದಿದುರೆ, ಎಸೆತ ಓವರಿನಲಿಿಯ ಒ0ದು 
ಎಸೆತವೆ0ದು  ಎರ್ಣಕೆರ್ಾಗುವುದಿಲಿ. 

೩೮.೪  ಯಾವ ದಾ೦ಡಿಗ ಔಟ್ 
  ೩೮.೧ರ ಸ೦ದಭಿದಲಿಿ ರ್ಾವ ದಾ೦ಡಿಗನ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದ ಕಡೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುತಾಿರೆ ೋ 

ಅವನು/ಅವಳು ಔಟ್. ನಿಯಮ ೨೫.೬.೫(ದಾ೦ಡಿಗನು ಮತುಿ ಓಟಗಾರನು ಔಟ್ ಆಗುವುದು ಮತುಿ 
ಅವನ/ಅವಳ ನಡತೆ) ಮತುಿ ೩೦.೨(ದಾ೦ಡಿಗನ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗ ರ್ಾವುದು) ಗಮನಿಸಿ. 

೩೮. ೫ ರರ್ನ ಗಳಿಸುವುದು 
  ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ರನ್ ಔಟ್ ಆದರೆ, ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುವಾಗ ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿರುವ ಓಟವನುು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು 

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದು, ಆದರೆ ದಾ೦ಡಿಗರು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ರ್ಾವುದೆೋ ಓಟಗಳು ಹಾಗ  ರ್ಾವುದೆೋ 
ತ೦ಡಕೆು ಅನುದಾನಿಸಿದ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು  ಬರುತಿವೆ. ನಿಯಮ ೧೮.೬(ಅನುದಾನಿಸಿದ ದ೦ಡದ 
ಓಟಗಳು) ಮತುಿ ೧೮.೮(ದಾ೦ಡಿಗನು/ಳು ಔಟ್ ಆದಾಗ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ) ಗಮನಿಸಿ. 

  ಓಟಗಾರನನುು ಹೆ ೦ದಿದ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನೆೋ ರನ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುವುದಕೆು 
ಮೊದಲು ಓಟಗಾರ ಹಾಗ  ಮತೆ ಿಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನು ಓಟಗಳನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದುರೆ, 
- ಆ ಎಸೆತದಿ೦ದ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡ ಗಳ್ಳಸಿದ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ರದುು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ನ ದ೦ಡದ ಒ೦ದು ಓಟ ಮತುಿ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಸಬೆೋಕು. 
- ಅ೦ಪೆೈರ್ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸದ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ತನು ಮ ಲ ರ್ಾಗಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿ ಕಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

  ನಿಯಮ ೨೫.೬.೫(ದಾ೦ಡಿಗನು ಮತುಿ ಓಟಗಾರನು ಔಟ್ ಆಗುವುದು ಮತುಿ ಅವನ/ಅವಳ ನಡತೆ)
 ಗಮನಿಸಿ.  

 ೩೮.೬ ಬ್ೌಲರ್ ಗೆ ಶೆಿೀಯ ಸಲಿದು 
  ಬೌಲರ್ ಹುದುರಿ ಪಥನದ ಶೆಿೋಯಸಸನುು  ಪಡೆಯುವುದಿಲಿ. 

ನಿಯಮ ೩೯ – ಸು೦ಪ್್ 

೩೯.೧ ಔಟ್ ಸು೦ಪ್್ 
೩೯.೧.೧ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ೩೯.೩ರಲಿಿರುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ರ್ಾವಾಗ ಸು೦ಪ್ಡ 

ಔಟಾಗುತಾಿನೆ೦ದರೆ/ ಔಟಾಗುತಾಿನಳೆ೦ದರೆ. 
ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡನುು  ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆಯದಿದುರೆ, ಮತುಿ 
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೩೯.೧ನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಅವನು/ಅವಳು ತನು ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದ ಹೆ ರಗಿದುರೆ ಮತುಿ 
  ಅವನು/ಅವಳು ಓಟ ಗಳ್ಳಸಲು ಪಿಯತ್ತುಸಿರದಿದುರೆ. 
 ಮತೆ ಿಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಸಹಾಯವಿಲಿದೆ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕ ಅವನ/ಅವಳ ವಿಕೆಟನುು 

ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ. ಆದಾಗ ಾ, ನಿಯಮ ೨೫.೬.೨ಮತುಿ ೨೫.೬.೫(ದಾ೦ಡಿಗ 
ಮತುಿ  ಅವನ/ಅವಳ ಓಟಗಾರ ಔಟ್ ಆಗುವುದು ಮತುಿ ನಡತೆ) ಮತುಿ ೨೭.೩(ಘ ಟರಕ್ಷಕನ 
ಸಾೆನ) ಗಮನಿಸಿ. 

೩೯.೧.೨ ೩೯.೧.೧ರ ಎಲ್ಟ್ಾಿ ಷರತುಿಗಳು ಪ್ರೆೈಸಲುಟುಲಿಿ , ರನ್ ಔಟ್ ನಿಣಿಯಕೆು ಅವಕಾಶವಿದುರ  
ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಸು೦ಪ್ಡ ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ. 

೩೯.೨ ಚ್ೆ೦ಡು ಘೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಶರಿೀರದಿ೦ದ ಪುಟ್ಟಯುವುದು 
  ಚೆ೦ಡು ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸಿದರೆ, ಅದು ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನು ಬಿೋಳ್ಳಸಿದಾುನೆ  ಎ೦ದು ರ್ಾವಾಗ ಭಾವಿಸಬೆೋಕೆ೦ದರೆ, 

ಚೆ೦ಡು; 
        ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಶರಿೋರದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಅಥವಾ  ಉಪಕರಣಗಳ್ಳ೦ದ ಪುಟಿದರೆ 
   ಅಥವಾ      ಘ ಟ ರಕ್ಷಕ ಚೆ೦ಡನುು ಘ ಟಗಳ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಒದುರೆ ಅಥವಾ ಎಸೆದರೆ.  
 
೩೯.೩ ಸು೦ಪ್್  ಔಟ್ ಅಲ ಿ

೩೯.೩.೧ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸಿದ ನ೦ತರ ಗಾಯಗೆ ಳುಿವುದನುು ತಪಿುಸಲು, 
ಅವನ/ಅವಳ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೆ ರಬ೦ದಿದುರೆ ಸು೦ಪ್ಡ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 

೩೯.೩.೨ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ಬಾಾಟರ ಸು೦ಪ್ಡ ಔಟ್ ಆಗದಿದುಲಿ,ಿ ೩೮.೨.೨.೨(ದಾ೦ಡಿಗ ರನ್ ಔಟ್ ಅಲಿ)ರ 
ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ನಿಯಮ ೩೮.೧(ಔಟ್ ರನ್ ಔಟ್) ರ ಷರತುಿಗಳು 
ಅನವಯವಾದಲಿಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ 

ನಿಯಮ ೪೦ – ಟೆೈಮ್ಡ್ ಔಟ್ 
೪೦.೧ ಔಟ್ ಟೆೈಮ್ಡ್ ಔಟ್ 

೪೦.೧.೧ ಒ೦ದು ಹುದುರಿಯ ಪಥನವಾದ ನ೦ತರ ಅಥವಾ ದಾ೦ಡಿಗನೆ ಬಬನು/ಳು ನಿವೃತಿನಾದ ನ೦ತರ 
“ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ಕರೆಯದ ಹೆ ರತು, ಅ೦ಕಣದೆ ಳಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಾಾಟರ ಮು೦ದಿನ 
ಎಸೆತವನುು ಎದುರಿಸಲು ಹುದುರಿ ಬಿದು ಇಲಿವೆೋ ನಿವೃತ್ತಿಯ  ೩ ನಿಮಿಷಗಳೂೆಳಗೆ ಸಿದಧವಾಗಬೆೋಕು 
ಅಥವಾ ಇನೆ ುಬಬ ಬಾಾಟರ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸಲು ಸಿದಧನಿರುವ೦ತೆ ತನು ಸಾೆನದಲಿಿರಬೆೋಕು. ಈ 
ಅಗತಾತೆಯನುು ಪ್ರೆೈಸದಿದುಲಿಿ, ಒಳ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಾಾಟರ ಟೆೈಮ್ಡಡ ಔಟ್ ಆಗುತಾಿನೆ/ಳ .ೆ 

೪೦.೧.೨ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಬರಲು ವಿಸಿರಿತ ವಿಳ೦ಬವಾದರೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು  ನಿಯಮ 
೧೬.೩(ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಪ೦ದಾವನುು ಅನುದಾನಿಸುವುದು) ರ ಕಿಮವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಈ 
ನಿಯಮದ ಸಲುವಾಗಿ  ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಹೆೋಳ್ಳದ ೩ ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಕಾಿಯದ ನ೦ತರ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕಾದ ಕಿಮವನುು ಪಾಿರ೦ಭಿಸಬೆೋಕು. 

೪೦.೨ ಬ್ೌಲರ್ ಗೆ ಶೆಿೀಯ ಸಲಿದು. 
  ಬೌಲರನಿಗೆ  ಹುದುರಿ ಪಥನದ ಶೆಿೋಯಸುಸ ಸಿಗುವುದಿಲಿ. 
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ನಿಯಮ ೪೧ – ನಿಯಮಬ್ಾಹಿರ ಆಟ 

೪೧.೧ ನಿಯಮ ಬದಧ ಮತುಿ ನಿಯಮಬ್ಾಹಿರ ಆಟ – ನಾಯಕರ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ 
  ಆಟವು ಪಿೋಠಿಕೆಯಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರುವ೦ತೆ – ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸ ೂತ್ತಿ ಹಾಗ  ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ-  ಕ್ರಿೋಡಾ 

ಮನೆ ೋಭಾವದಿ೦ದ ನಡೆಯುವುದನುು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುಿವ ಜವಾಬಾುರಿ  ನಾಯಕರುಗಳದುು.  
೪೧.೨ ನಿಯಮ ಬ್ಾಹಿರ  - ಕಿಮಗಳು 

೪೧.೨.೧ ನಿಯಮ ಬದಧ ಮತುಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಆಟದ  ಬಗೆೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಏಕ ಮಾತಿ 
ತ್ತೋಪುಿಗಾರರಾಗಿರುತಾಿರೆ. ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರನು ಆಟಗಾರನೆ ಬಬನ/ಳ, ನಿಯಮಗಳಲಿ ಿ
ವಿವರಿಸದ೦ತಹ ರ್ಾವುದೆೋ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, 
ಅವನು/ಅವಳು “ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಯುಕಿವೆನಿಸಿದಲಿಿ, 
ಕರೆಯನುು ತಪೆುಸಗಿರದ ತ೦ಡಕೆು ರ್ಾವುದೆೋ ರಿೋತ್ತಯ ಅನಾನುಕ ಲತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ ಿ
ಎ೦ದು ಸುಷುವಾದೆ ಡನೆಯೋ ಕರೆಯಬೆೋಕು ಮತುಿ ಮತೆ ಬಿಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ  
ವರದಿ ಮಾಡಬೆೋಕು.  

 ೪೧.೨.೧.೧ ಆ ತ೦ಡದ ಮೊದಲ ತಪಾುಗಿದುರೆ, ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
− ತಪೆುಸಗಿದ ಆಟಗಾರನ ನಾಯಕನನುು ಕರೆದು, ಮೊದಲ ಮತುಿ 

ಅ೦ತ್ತಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನುು ನಿೋಡಬೆೋಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಪ೦ದಾದ 
ಉಳ್ಳದ ಅವಧಿಗೆ ಆ ತ೦ಡದ ಎಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

− ತಪೆುಸಗಿದ ಆಟಗಾರನ/ಳ ನಾಯಕನಿಗೆ/ಳ್ಳಗೆ, ಅವನ/ಅವಳ 
ತ೦ಡದ ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರ ಇನುು ಮು೦ದೆ ಇ೦ತಹ ತಪುು 
ಎಸಗಿದರೆ ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು 
ಅನುದಾನಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೨.೨ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಅಥವಾ ತದನ೦ತರದ ತಪಾುಗಿದುಲಿಿ, 
- ತಪೆುಸಗಿದ ಆಟಗಾರನ/ಳ ನಾಯಕನನುು/ ನಾಯಕಳನುು ಕರೆದು, 

ಅವನಿಗೆ/ಅವಳ್ಳಗೆ ಮತೆ ಿ೦ದು ತಪಾುಗಿದೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
- ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೧೫.೩ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ ೆ
ಆದಷುು ಬೆೋಗನೆೋ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ 
ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು. ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ 
ನಾಯಕ/ನಾಯಕ್ರ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ 
ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು 

೪೧.೩ ಪ೦ದಾದ ಚ್ೆ೦ಡು - ಸವರೂಪವನುು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.  
೪೧.೩.೧ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಮತುಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚೆ೦ಡನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಬೆೋಕು. ಇದರ 

ರ್ೆ ತೆಗೆ ೪೧.೩.೨ರಲಿಿ ಅನುಮತ್ತಸಿರುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಚೆ೦ಡಿನ 
ಸವರ ಪವನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವ ಪಿಯತು ಮಾಡುತ್ತಿದಾುರೆ೦ಬ ಅನುಮಾನ ಬ೦ದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 
ಚೆ೦ಡನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಬೆೋಕು. 
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೪೧.೩.೨ ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರನು/ಳು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವ ರ್ಾವುದೆೋ  ಕಿಮದಿ೦ದ ಚೆ೦ಡಿನ ಸವರ ಪ 
ಬದಲ್ಟ್ಾದರೆ, ಅದು ಅಪರಾಧ. 

 ಒಬಬ ಬಾಾಟರ ತನು ಸಹಜ ಕತಿವಾಗಳನುು ಮಾಡುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ 
ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಚೆ೦ಡಿನ ಸವರ ಪವನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. ನಿಯಮ ೫.೫ 
(ಚೆ೦ಡಿಗೆ ಧಕೆು) ಗಮನಿಸಿ. 

 ಆದರ , ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬ 
೪೧.೩.೨.೧ ರ್ಾವುದೆೋ ಕೃತ್ತಿಮ ಪದಾಥಿವನುು ಬಳಸದೆ ಚೆ೦ಡನುು ಅವನು/ಅವಳು 

ತೆ ಟು ಬಟೆುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಹೆ ಳಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇ೦ತಹ ಹೆ ಳಪಿಸುವ 
ಕೃತಾದಿ೦ದ ಕಾಲಹರಣ ವಾಗಬಾರದು. 

೪೧.೩.೨.೨ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಮೋಲಿವಚಾರಣೆಯಲಿಿ ಚೆ೦ಡಿಗೆ ಮತ್ತಿಕೆ ೦ಡಿರುವ ಮಣಣನುು 
ತೆಗೆಯಬಹುದು.  

೪೧.೩.೨.೩ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಅನುಮೊೋದಿಸಿರುವ ಬಟೆುಯ ತು೦ಡಿನಿ೦ದ ಒದೆುರ್ಾದ 
ಚೆ೦ಡನುು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. 

೪೧.೩.೩ ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರನ/ಳ ಕೃತಾ ೪೧.೩.೨ರಲಿಿಯ ಷರತುಿಗಳ್ಳಗನುಸಾರವಾಗಿ ಇರದಿದುರೆ, 
ಚೆ೦ಡಿನ ಸವರ ಪವನುು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೩.೪ ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡದ ಸದಸಾ ಅಥವಾ ಸದಸಾರು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಚೆ೦ಡಿನ ಸವರ ಪ 
ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಿದಾುರೆ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಅವರು ವಿರುದಧ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ/ 
ನಾಯಕ್ರಗೆ ಚೆ೦ಡನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಬೆೋಕೆ ಎ೦ದು ಕೆೋಳಬೆೋಕು. ಅಗತಾವಾದಲಿಿ, ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡಕೆು ಕೆೋಳಬೆೋಕಾದರೆ, ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರು ಅವರ ನಾಯಕನನುು 
ಪಿತ್ತನಿಧಿಸಬಹುದು.  
೪೧.೩.೪.೧ ಚೆ೦ಡಿನ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಗೆ ಕೆ ೋರಿಕೆ ಇದುಲಿ,ಿ ನಿಯಮವನುು ಉಲಿ೦ಘಿಸುವ 

ಮೊದಲು ಚೆ೦ಡು ರ್ಾವ ಸವರ ಪದಲಿಿತೆ ಿ ಆ ಸವರ ಪಕೆು  
ಹೆ ೋಲಿಕೆರ್ಾಗುವ೦ತಹ ಮತೆ ಿ೦ದು ಚೆ೦ಡನುು ಆರಿಸಿ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಬಳಕೆಗೆ 
ತರಬೆೋಕು. 

೪೧.೩.೪.೨ ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿತ ಚೆ೦ಡನುು ಉಪಯೊೋಗಕೆು ತ೦ದಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ 
ಅ೦ಪೆೈರ್; 
- ವಿರುದಧ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದಲಿ,ಿ ಚೆ೦ಡನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಿದ ಬಗೆೆ ಮತುಿ ಅದಕೆು 

ಕಾರಣವನುು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

- ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ ೆ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  
ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ 
ಬಗೆೆ ಆದಷುು ಬೆೋಗನೆ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ 
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ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು. ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು  ಮತುಿ 
ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೩.೫ ಅದೆೋ ಪ೦ದಾದಲಿಿ ಪುನಃ ಅದೆೋ ತ೦ಡ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಚೆ೦ಡಿನ ಸವರ ಪವನುು 
ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಿದಾುರೆ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರಿಬಬರ  ನಿಧಿರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ೪೧.೩.೫.೧ 
೪೧.೩.೪.೧ ರಿ೦ದ ೪೧.೩.೪.೨ ರಲಿಿಯ ಕಿಮಗಳನುು ಪುನರಾವತ್ತಿಸಬೆೋಕು. 
ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ತ೦ಡ ಪುನಃ ಇ೦ತಹ ಕೃತಾವನುು ಎಸಗಿದರೆ, ಮೋಲಿನದರ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಬೌಲರ್ 
ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್;  
೪೧.೩.೫.೨ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹಿ೦ದಿನ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ಬೌಲರನನುು 

ತತ್ಕ ಕ್ಷಣದಿ೦ದ ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು ನಿದೆೋಿಶಿಸಬೆೋಕು. ಅವನಿಗೆ/ಅವಳ್ಳಗೆ 
ಆ ಪ೦ದಾದಲಿಿ ಮತೆಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲಿ. 
- ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ 

ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ 
ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  

- ಅಗತಾವಿದುಲಿಿ, ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಆ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
ಆದರೆ ಈ ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಹಿ೦ದಿನ ಓವರಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ 
ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಮು೦ದಿನ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ತ 
ಕೆ ಡಬಾರದು. 

೪೧.೪ ಉದೆಾೀಶಪೂವಿಕವಾಗ್ರ ಚ್ೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಚಿತಿ ವಿಚಲ್ಲತಗೊಳಿಸುವುದು 
೪೧.೪.೧ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದಧನಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ 

ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಚ್ಚತಿ ವಿಚ್ಲಿತ 
ಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಪಿಯತ್ತುಸುವುದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. 

೪೧.೪.೨ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ವತಿನೆಯು ಇ೦ತಹದುಕೆು ಪಿಯತುವಾಗಿತುಿ ಎ೦ದು ರ್ಾರೆ ಬಬ 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಭಿಪಾಿಯಪಟುರೆ, ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ “ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುಿ 
ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಕರೆಯ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ರ್ಾವುದೆೋ ಅ0ಪೆೈರ್ ಗೆ ನೆ ೋ 
ಬಾಲ್ ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವ ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣ ಇದುರೆ, ಚ್ಚತಿ ಭಿಮಣೆ ಯ ಹೆ ರತಾಗಿಯ  
ಕರೆಯಬೆೋಕು ಮತುಿ ಈ ಕರೆಯು ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

೪೧.೪. ೩ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್; 
.4.3.1 ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ನ ಸನೆುಯನುು ಮರಳ್ಳ ಮಾಡಬೆೋಕು. 
.4.3.2 ದಾ0ಡಿಗ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
41.4.3.3   ಕಿಮಕೆು ಕಾರಣವನುು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ, ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ 

ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು 
ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  
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41.4.3.4   ಆ ಎಸೆತದಿ೦ದ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲಿ ಮತುಿ ಆ ಎಸೆತ ಓವರಿನ 
ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆ 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು.  
ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು 
ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೫ ಉದೆಾೀಶಪೂವಿಕವಾಗ್ರ  ದಾ೦ಡಿಗನ ಚಿತಿ ವಿಚಲ್ಲತಗೊಳಿಸುವುದು, ವ೦ಚಿಸುವುದು ಮತುಿ ಅಡೆತಡೆ ಒಡು್ವುದು 
೪೧.೫.೧ ೪೧.೪ರ ರ್ೆ ತೆಗೆ, ದಾ೦ಡಿಗನು ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸಿದ ನ೦ತರ ರ್ಾರೆ ಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನನುು 

ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಚ್ಚತಿ  ವಿಚ್ಲಿತಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು,  ವ೦ಚ್ಚಸುವುದು 
ಮತುಿ ಅಡೆತಡೆ ಒಡುಡವುದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. 

೪೧.೫.೨ ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಚ್ಚತಿ  ವಿಚ್ಲಿತಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು,  ವ೦ಚ್ಚಸುವುದು ಮತುಿ ಅಡೆತಡೆ 
ಒಡುಡವುದು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವೊ ಅಲವಿೊೋ ಎ೦ದು ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೫.೩ ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಶಬು ಅಥವಾ 
ವತಿನೆಯಿ೦ದ  ಚ್ಚತಿ ವಿಚ್ಲಿತಗೆ ಳ್ಳಸುತ್ತಿದಾುನೆ,  ವ೦ಚ್ಚಸುತ್ತಿದಾುನೆ ಮತುಿ ಅಡೆತಡೆ 
ಒಡುಡತ್ತಿದಾುನೆ ಅಥವಾ ಪಿಯತ್ತುಸುತ್ತಿದಾುನೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 
“ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಿ, ಕರೆಯ ಕಾರಣವನುು ಸಹವತ್ತಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೫.೪ ಆ ಎಸೆತದಿ೦ದ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 
೪೧.೫.೫ ಅಡಿಡ ಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ದೆೈಹಿಕ ಸ೦ಪಕಿಕೆು ಕಾರಣವಾದರೆ, ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸೆೋರಿ ಅದು 

ನಿಯಮ ೪೨ (ಆಟಗಾರರ ನಡತೆ) ರ ಅನವಯ ಅಪರಾಧವೊ ಇಲಿವೊೋ ಎ೦ದು ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 
೪೧.೫.೫.೧ ನಿಯಮ ೪೨ (ಆಟಗಾರರ ನಡತೆ)ರನವಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದುರೆ, ನಿಯಮ ೪೨ 

(ಆಟಗಾರರ ನಡತೆ)ರಲಿಯಿ ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಕಿಮಗಳನುು ಮತುಿ 
ಅವುಗಳೂೆ೦ದಿಗೆ ೪೧.೫.೭ರಿ೦ದ ೪೧.೫.೯ರಲಿಿಯ ಕಿಮಕಗಳನ ು 
ಅನವಯಿಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೫.೫.೨ ನಿಯಮ ೪೨(ಆಟಗಾರರ ನಡತೆ)ರನವಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲಿವೆ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ ೪೧.೫.೬ ರಿ೦ದ ೪೧.೫.೧೦ರ ವರೆಗಿನ ಪಿತ್ತಯೊ೦ದನುು 
ಅನವಯಿಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೫.೬ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
- ಅವಶಾವಿದುಲಿಿ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೆೈಡ ಸನೆುಯನುು ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ಮತೆಿ ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ದಾ0ಡಿಗ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ಕಿಮಕೆು ಕಾರಣವನುು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ 

ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೧.೫.೭ ಚೆ೦ಡನುು ಆ ಓವರಿನಲಿಿಯ ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು ಎರ್ಣಸಬಾರದು. 
೪೧.೫.೮ ಅಪರಾಧವಾಗುವ ಮೊದಲು ದಾ೦ಡಿಗರು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ರ್ಾವುದೆೋ ಓಟಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ 

ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡಕೆು ಅನುದಾನಿಸಿದ   ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು ಮತುಿ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಓಟವನುು, 
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ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ದಾ೦ಡಿಗರು ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು ದಾಟಿರಲಿ ಬಿಟಿುರಲಿ ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೫.೯ ಮು೦ದಿನ ಎಸೆತವನುು ರ್ಾವ ದಾ೦ಡಿಗ ಎದುರಿಸಬೆೋಕೆ೦ದು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರೆೋ 
ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೫.೧೦ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು ಬೆೋಗನೆೋ 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು.  
ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು 
ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಬ್ಾಹಿರ ಅಲಪ ಪುಟ್ಟಗೆಯ ಎಸೆತಗಳು 
೪೧.೬೧ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ ದಾ೦ಡಿಗನ ಸಾಮಥಾಿವನುು  ಗಮನದಲಿರಿಿಸಿಕೆ ೦ಡು,  ಅಲು 

ಪುಟಿಗೆಯ ಎಸೆತಗಳನುು ಅವುಗಳ ವೆೋಗ, ಪುಟಿಗೆಯ ಅ೦ತರ, ಎತಿರ ಮತುಿ ದಿಶೆಯನುು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಿ ಅವುಗಳು ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಗಾಯಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ 
ಎಸೆಯಲುಟಿುವೆ ಎ೦ದು ನಿಧಿರಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಸೆತ. ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನು ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣವನುು ಧರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶವನುು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

೪೧.೬.೨ ಅಲು ಪುಟಿಗೆಯ ಎಸೆತಗಳು ೪೧.೬.೧ರನವಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲಿದಿದುರ  ಸಹ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ಅವುಗಳು ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಬಳ್ಳ ನೆೋರವಾಗಿ ನಿ೦ತ್ತರುವ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತಲ್ಟ್ೆಯ 
ಮಟುಕ್ರು೦ತ ಮೋಲಿನಿ೦ದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೆ ೋಗುತ್ತಿದುರೆ ಅವು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಎ೦ದು 
ನಿಧಿರಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮ ೨೧.೧೦ (ಚೆ೦ಡು ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಬಳ್ಳ ನಿ೦ತ್ತರುವ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ತಲ್ಟ್ೆಯಮೋಲಿನಿ೦ದ ಪುಟಿಯುವುದು) ಗಮನಿಸಿ. 

೪೧.೬.೩ ಅಲು ಪುಟಿಗೆಯ ಎಸೆತ ೪೧.೬.೧ರನವಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ೪೧.೬.೨ರನವಯ ನಿಯಮ 
ಬಾಹಿರ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ನಿಧಿರಿಸಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಅವನು/ಅವಳು “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಕರೆದು ಸನೆು 
ಮಾಡಬೆೋಕು. ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಬೌಲರ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಹಾಗ  ಅ೦ತ್ತಮ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನುು ನಿೋಡಬೆೋಕು ಮತುಿ ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ಮತುಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ನಡೆದ ಸ೦ಗತ್ತಯನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

 ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಆ ಬೌಲರ್ ಗೆ ಆ ಸರದಿಯುದುಕ ು ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 
೪೧.೬.೪ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಅದೆೋ ಬೌಲರ್ ಪುನಃ ಅ೦ತಹದೆೋ ಎಸೆತ ಮಾಡಿದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ 

- “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ , ಆ ಬೌಲರ್ ನನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ 

ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಿದೆೋಿಶಿಸಬೆೋಕು.  
- ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
- ಈ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡ ಬೌಲರ್ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮತೆಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 
- ಅಗತಾವಿದುಲಿಿ, ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಆ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಈ ಇನೆ ುಬಬ 

ಬೌಲರ್ ಹಿ೦ದಿನ ಓವರಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಮು೦ದಿನ ಓವರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ತ ಕೆ ಡಬಾರದು. 
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- ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  

- ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  
ಬೆೋಗನೆೋ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ 
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು.  ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ 
ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೬.೫ ೪೧.೬.೩ ಮತುಿ ೪೧.೬.೪ ರಲಿಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಿಮಗಳು ೪೧.೭ ರಲಿಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತುಿ 
ಕಿಮಗಳ್ಳ೦ದ ಸವತ೦ತಿವಾಗಿರುತಿವೆ. 

೪೧.೭ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತುಿ ನಿಯಮಬ್ಾಹಿರ ಪುಟ್ಟಗೆ ಇಲಿದ ಎಸೆತ 
೪೧.೭.೧   ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ರ್ಾವುದೆೋ ಎಸೆತ ಪುಟಿಗೆ ಇಲಿದೆೋ ಪಾಪಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಬಳ್ಳ ನೆೋರವಾಗಿ 

ನಿ೦ತ್ತರುವ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ  ಸೆ ೦ಟಕ್ರು೦ತ ಮೋಲಮಟುದಲಿಿ ದಾಟಿ 
ಹೆ ೋದರೆ ಅಥವಾ ಹಾದು ಹೆ ೋಗಬಹುದಾಗಿದುರೆ,  ಅದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. ಒಬಬ ಬೌಲರ್ 
ಇ೦ತಹ ಎಸೆತವನುು ಮಾಡಿದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು 
ಮಾಡಬೆೋಕು.  

೪೧.೭.೨ ಮೋಲಿನ ೪೧.೭.೧ ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ೦ತಃ  ಎಸೆತದಿ೦ದ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ 
ಗಾಯ ವಾಗುತಿದೆ ಎ೦ದಾದರೆ ಆ ಎಸೆತವನುು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎ೦ದು ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ 
ಅ೦ಪೆೈರ್  ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. ಹಿೋಗೆ ಪರಿಗರ್ಣಸುವ ಮೊದಲು  
- ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಧರಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ್ಗಳನುು ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 
- ಆದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ಗಮನಿಸಬೆೋಕು: 

-  ಎಸೆತದ ವೆೋಗ, ಎತಿರ ಮತುಿ ದಿಶೆ 
- ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಕೌಶಲಾ 
- ಇ೦ತಃ ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಎಸೆತದ ಉದೆುೋಶ. 

೪೧.೭.೩ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪುಟಿಗೆ ಇಲದಿ ಎಸೆತವನುು ಅಥವಾ ಪುಟಿಗೆ ಇಲದಿ ಸರರ್ಣ ಎಸೆತಗಳನುು ನಿಯಮ 
೪೧.೭.೨ ರನವಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಬಾಲ್ ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ಸೆ ುೋರರ್  ಗೆ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಸನೆುಯನುು ಪುನಃ  ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತುಿ ಬೌಲರನಿಗೆ ಮೊದಲ 
ಹಾಗ  ಅ೦ತ್ತಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ 
ನಾಯಕನಿಗೆ ಹಾಗ  ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ ೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು 
ಬೌಲರ್ ಗೆ ಸರದಿಯುದುಕ ು ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

೪೧.೭.೪ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಅದೆೋ ಬೌಲರ್ ಪುನಃ ಅ೦ತಹದೆೋ ಎಸೆತ ಮಾಡಿದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ 
- ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ , ಆ ಬೌಲರನನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಅಮಾನತುಿ ಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ 

ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಿದೆಿಶಿಸಬೆೋಕು.  
- ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
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ಈ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡ ಬೌಲರ್ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮತೆಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 
ಅಗತಾವಿದುಲಿಿ, ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಆ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಈ ಇನೆ ುಬಬ 
ಬೌಲರ್ ಹಿ೦ದಿನ ಓವರಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಮು೦ದಿನ ಓವರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ತ ಕೆ ಡಬಾರದು. 
ಇವುಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
- ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  

ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆ 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು.  
ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು 
ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೭.೫ ೪೧.೭.೩ ಮತುಿ ೪೧.೭.೪ ರಲಿಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಿಮಗಳು ೪೧.೬ ರಲಿಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತುಿ 
ಕಿಮಗಳ್ಳ೦ದ ಸವತ೦ತಿವಾಗಿರುತಿವೆ. 

೪೧.೭.೬ ಬೌಲರನು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಪುಟಿಗೆ ಇಲಿದ ಎಸೆತವನುು ಮಾಡಿದಾುನೆ ಹಾಗ  ಇದು 
೪೧.೭.೧ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತುಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಎಸೆತ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ೪೧.೭.೩ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನುು ಅನುಸರಿಸದೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ 

- ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ , ಆ ಬೌಲರನನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ 

ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಿದೆೋಿಶಿಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಕಿಮದ 
ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

ಈ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡ ಬೌಲರ್ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮತೆಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 
ಅಗತಾವಿದುಲಿಿ, ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಆ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಈ ಇನೆ ುಬಬ 
ಬೌಲರ್ ಹಿ೦ದಿನ ಓವರಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಮು೦ದಿನ ಓವರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ತ ಕೆ ಡಬಾರದು. 
ಇವುಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
- ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  

ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆ 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು.  
ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು 
ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೮ ಉದೆಾೀಶಪೂರಿತ ಮು೦ದಿನ ಪಾದದ ನೊೀ ಬ್ಾಲ್ 
  ಬೌಲರ್ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಮು೦ದಿನ ಪಾದದ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿದಾುನೆ/ಮಾಡಿದಾುಳ  ೆ ಎ೦ದು 

ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು 
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- ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ , ಆ ಬೌಲರನನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ 

ನಾಯಕನಿಗೆ ನಿದೆೋಿಶಿಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
ಈ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡ ಬೌಲರ್ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮತೆಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 

  ಅಗತಾವಿದುಲಿಿ, ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಆ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಈ ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಹಿ೦ದಿನ 
ಓವರಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಮು೦ದಿನ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ತ ಕೆ ಡಬಾರದು. 
- ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ 

ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  
ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆ ತಪಿುತಸ ೆ
ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು.  ತದನುಸಾರವಾಗಿ 
ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ 
ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೯ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದಿ೦ದ ಕಾಲಹರರ್ 
೪೧.೯.೧ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಕಾಲ ಹರಣ ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. 
೪೧.೯.೨ ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿರುವ ಓವರ್ ಅನಾವಶಾಕವಾಗಿ ಮ೦ದಗತ್ತಯಲಿಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ರ್ಾವುದೆೋ 

ಇತರ ವಿಧಾನದ ಮ ಲಕ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ 
ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದಾುರೆ ಎ೦ದು ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ 
ಸ೦ದಭಿದಲಿ,ಿ ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
- ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿದಿುರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 

- ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
 ಆಮೋಲ್ಟ್ೆ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ 

- ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಾಗ  ಅ೦ತ್ತಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು. 
- ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  

೪೧.೯.೩ ಅದೆೋ ಸರದಿಯಲಿಿ ಪುನಃ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದಾುನೆ /ಮಾಡುತ್ತಿದಾುಳ  ೆ
ಎ೦ದು ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
- ಚೆ೦ಡು ಆಟದಲಿದಿುರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 

- ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
 ಆಮೋಲ್ಟ್ೆ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್; 

ಕಾಲಹರಣವು ಓವರ್ ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿರುವಾಗ ಆಗಿರದಿದುರೆ, ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡಕೆು ೫ 
ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

ಅಥವಾ ಕಾಲಹರಣವು ಓವರ್  ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿರುವಾಗ ಆದರೆ  ಆ ಬೌಲರ್ ನನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 
ಬೌಲಿ೦ಗ್ ನಿ೦ದ ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ನಿದೆೋಿಶಿಸಬೆೋಕು  
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ಈ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡ ಬೌಲರ್ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮತೆಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 
ಅಗತಾವಿದುಲಿಿ, ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಆ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಈ ಇನೆ ುಬಬ 
ಬೌಲರ್ ಹಿ೦ದಿನ ಓವರಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಮು೦ದಿನ ಓವರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ತ ಕೆ ಡಬಾರದು. 
- ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  

ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆ 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು.  
ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು 
ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೧೦ ದಾ೦ಡಿಗ ಕಾಲಹರರ್ ಮಾಡುವುದು   
೪೧.೧೦.೧ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗನು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. ಸಹಜ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ 

ಬೌಲರ್ ತನು ಓಟವನುು ಪಾಿರ೦ಭಿಸಲು ಸಿದಧನಿದಾುಗ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸಲು ಸಿದಧನಾಗಿರಬೆೋಕು. 
೪೧.೧೦.೨ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗನು ಈ ಅಗತಾತೆಯನುು ಪಾಲಿಸದೆ ಅಥವಾ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ವಿಧಾನದಿ೦ದ 

ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಕ೦ಡ ಕಿಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬೆೋಕು. ಮೊದಲ ಸಲ, ಬೌಲರ್ ತನು 
ಓಟವನುು ಪಾಿರ೦ಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ, ರ್ಾವುದು 
ಸ ಕಿವೊೋ ಹಾಗೆೋ, ಅ೦ಪೆೈರ್  
- ಇಬಬರ  ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಹಾಗ  ಅ೦ತ್ತಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಇಡಿೋ ಸರದಿಯುದುಕ ು ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಆಡಲು ಬರುವ 
ಪಿತ್ತಯೊಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

- ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
- ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ  ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
 ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  

೪೧.೧೦.೩ ಅದೆೋ ಸರದಿಯಲಿಿ ಪುನಃ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗ ಮತಿಷುು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ ಕಿ 
ಸಮಯದಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ 

- ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ಈ ಕಿಮದ ಬಗೆೆ ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

- ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಇನೆ ುಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
 ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು 
 ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  

- ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  
ಬೆೋಗನೆ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ 
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು.  ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ 
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ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೧೧ ಕಾಪಾಡುವ ಜ್ಾಗ (ಪೊಿಟೆಕೆುಡ್ ಏರಿಯಾ)  
  ಕಾಪಾಡಬೆೋಕಾದ ಅ೦ಕಣದ ಭಾಗವು, ಎರಡ  ತುದಿಯ ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯಿ೦ದ ೫ ಅಡಿ / ೧.೫೨ ಮಿೋ. 

ಮು೦ದೆ ಅದಕೆು ಸಮಾನಾ೦ತರದಲಿಿ ಕಾಲುನಿಕವಾಗಿ ಎಳೆದ ಗೆರೆಯ ಹಾಗ  ಬಾಜುಗಳಲಿಿ ಮಧಾದ 
ಘ ಟಗಳನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ ಕಾಲುನಿಕ ಗೆರೆಯ ಎರಡ  ಬದಿಗೆ ೧ ಅಡಿ/೩೦.೪೦ ಸೆೋ. ಮಿೋ.  ದ ರದಲಿ ಿ
ಎಳೆದ ಕಾಲುನಿಕ ಗೆರೆಯ ಮಧಾದ  ಆಯತಾಕಾರದ ರ್ಾಗ. 

೪೧.೧೨ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕನು ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯನುು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು. 
೪೧.೧೨.೧ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಪಿುಸಬಹುದಾಗಿದುರ  ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಹಾಳುಮಾಡಿದರೆ 

ಅದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನು ಕಾರಣವಿಲದಿೆ 
ಆಟದ ಪಟಿುಯಮೋಲ್ಟ್ೆ ಬ೦ದಿದಾುನೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಅವನು ತಪಿುಸಬಹುದಾಗಿದುರ  
ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದಾುನೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೧೨.೨ ೪೧.೧೩.೧ರಲಿಿರುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ ಕ್ಷೆೋತಿ 
ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನು ಆಟದ ಪಟಿುಯು ಹಾಳಾಗುವುದನುು ತಪಿುಸಬಹುದಾಗಿದುರ , ಹಾಳಾಗುವುದಕೆು 
ಕಾರಣವಾದರೆ, ಮೊದಲ ಸ೦ದಭಿದಲಿಿ, ಉಲಿ೦ಘನೆಯನುು ನೆ ೋಡಿದ ಅ೦ಪೆೈರ್ , ಚೆ೦ಡು 
ಡೆಡ್ ಆದನ೦ತರ ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆವಾಗ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ 

- ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿೋಡಿ, ಇದು ಮೊದಲ ಮತುಿ ಅ೦ತ್ತಮ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

- ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೧.೧೨.೩ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಪುನಃ ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನು ಆಟದ ಪಟಿುಯು ಹಾಳಾಗುವುದನುು 

ತಪಿುಸಬಹುದಾಗಿದುರ , ಹಾಳಾಗುವುದಕೆು ಕಾರಣನಾದರೆ, ಈ ಉಲಿ೦ಘನೆಯನುು ನೆ ೋಡಿದ 
ಅ೦ಪೆೈರ್, ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಮೋಲ್ಟ್ೆ ಇನೆ ುಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆವಾಗ, ಬೌಲರ್ 
ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ 

- ಅನವಯವಾದಲಿಿ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಇಲಿವೆೋ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸನೆು ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ಬೆೋರಾವುದೆೋ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನವಯವಾದರೆ ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕೆೈಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣ  ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
- ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ  ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
 ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  
ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು ಬೆೋಗನೆ 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು.  
ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ  ವಾಕ್ರಗಿಳು 
ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 
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೪೧.೧೩ ಬ್ೌಲರ್ ಕಾಪಾಡುವ ಜ್ಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು 
೪೧.೧೩.೧ ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನುು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿರಲಿ, ಅಗತಾ ಕಾರಣವಿಲಿದೆ, ಅವನ / 

ಅವಳ ಫಾಲ್ಟ್ೆ  ಥುಿ ನಲಿಿ ಕಾಪಾಡುವ ರ್ಾಗದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ  ಬರುವುದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ. 
೪೧.೧೩.೨ ಬೌಲರ್ ಈ ನಿಯಮವನುು ಮೊದಲ ಸಲ ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದಾಗ, ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದ ನ೦ತರ, 

ಅ೦ಪೆೈರ್; 
− ಬೌಲರನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು ಮತುಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ 

ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಡಿೋ ಸರದಿಗೆ ಅನವಯವಾಗುತದಿೆ. 
− ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೧.೧೩.೨ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಅದೆೋ ಬೌಲರ್ ಪುನಃ ಈ ನಿಯಮವನುು ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದರೆ, ಮೋಲ್ಟ್ೆ ತ್ತಳ್ಳಸಿದ 

ಕಿಮಗಳನುು ಪುನರಾವತ್ತಿಸಿ ಇದು ಅ೦ತ್ತಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 
ಇಡಿ ಸರದಿಗೆ ಅನವಯವಾಗುತಿದೆ. 

೪೧.೧೩.೪ ಅದೆೋ ಸರದಿಯಲಿಿ ಅದೆೋ ಬೌಲರ್ ಮ ರನೆಯ ಸಲ ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದರೆ, ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದ 
ನ೦ತರ, ಅ೦ಪೆೈರ್; 
- ಆ ಬೌಲರನನುು ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ನಿದೆೋಿಶಿಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಅಗತಾವಿದುಲಿಿ, ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಆ ಓವರನುು 
ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಈ ಇನೆ ುಬಬ ಬೌಲರ್ ಹಿ೦ದಿನ ಓವರಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ 
ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಮು೦ದಿನ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ತ ಕೆ ಡಬಾರದು. ಈ 
ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡ ಬೌಲರ್ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮತೆಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ೦ತ್ತಲಿ. 

- ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
- ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣವನುು ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  
ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆ 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ 
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು.  ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ 
ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೧೪ ದಾ೦ಡಿಗನು ಆಟದ ಪಟ್ಟುಯನುು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು 
೪೧.೧೪.೧ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಪಿುಸಬಹುದಾಗಿದುರ  ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಹಾಳುಮಾಡಿದರೆ 

ಅದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಚೆ೦ಡನುು ಆಡುವಾಗ ಇಲವಿೆೋ 
ಆಡಲು ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಕಾಪಾಡಬೆೋಕಾದ ರ್ಾಗವನುು ಪಿವೆೋಶಿಸಿದರೆ, ತದನ೦ತರ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ 
ಆ ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಸರಿಯಬೆೋಕು, ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ದಾ೦ಡಿಗನು ಕಾರಣವಿಲಿದೆ ಆಟದ 
ಪಟಿುಯಮೋಲ್ಟ್ೆ ಬ೦ದಿದಾುನೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಿದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ತಪಿುಸಬಹುದಾಗಿದುರ  
ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದಾುನೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೧೪.೨ ೪೧.೧೫ನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ರ್ಾರಾದರೆ ಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನು ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ 
ತಪಿುಸಬಹುದಾಗಿದುರ  ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಮೊದಲ ಸಲ ಹಾಳುಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಕೃತಾವನುು 
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ನೆ ೋಡಿದ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ ೆ
ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ತದನ೦ತರ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್, 
- ಇಬಬರ  ದಾ0ಡಿಗರಿಗೆ ಈ ರಿೋತ್ತರ್ಾಗಿ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಓಡುವುದು ತಪುು ಎ0ದು 
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೆ ಡಬೆೋಕು ಮತ್ತ ಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮತುಿ ಕಡೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎ0ದು 
ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆ ಸರದಿಯ ಉದುಕ ು ಅನವಯಿಸುತಿದೆ.ಮ 0ಡೆ ಬರುವ 
ಪಿತ್ತಯೊಬಬ ದಾ0ಡಿಗರಿಗೆ ಇದನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

- ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ಕೆೈಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣ  
ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು 

೪೧.೧೪.೩ ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ0ಡಿಗನಿ0ದ/ದಾ0ಡಿಗಳ್ಳ0ದ ಮತೆಿ ತಪಿುಸಬಹುದಾದ0ತಹ 
ಕಿತ್ತಯಿ0ದ ಹಾಳಾದರೆ, ಈ ಕೃತಾವನುು ನೆ ೋಡಿದ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ 
ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ತದನ೦ತರ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ 
ಅ೦ಪೆೈರ್, 
- ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ರದುು ಪಡಿಸಬೆೋಕು. 
- ಔಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಅವನ/ಅವಳ ಮ ಲ ರ್ಾಗಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಬೆೋಕು. 
- ಅನವಯವಾದಲಿಿ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಇಲಿವೆೋ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸನೆು ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ನಿಯಮ ೨೮.೩ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣ)ರ ಹೆ ರತಾಗಿ ಬೆೋರಾವುದೆೋ 
ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನವಯವಾದರೆ ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 

- ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ಕೆೈಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣ  
ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆೋ 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ 
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು.  ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ 
ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೧೫ ಕಾಪಾಡಬ್ೆೀಕಾದ ಜ್ಾಗದ ಮೀಲೆ ಚ್ೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗ 
೪೧..೧೫.೧ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಕಾಪಾಡಬೆೋಕಾದ ರ್ಾಗದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಇಲಿವೆೋ ಅದಕೆು ಅತ್ತೋ 

ಸಮಿೋಪದಲಿಿ, ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಆ ರ್ಾಗದಲಿಿ ಬರುವ೦ತಾಗುವ೦ತಹ ರ್ಾಗದಲಿಿ, 
ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ  ಭ೦ಗಿಯಲಿಿ ನಿಲಿಬಾರದು. 
ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು  ಅ೦ಕಣದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ತಾನು ಎಲಿಿ ನಿಲಿಬೆೋಕೆ೦ದು (ಗಾಡಿ) 
ಗುರುತ್ತಸಿ ಕೆ ಳಿಲು ಗೆರೆಯನುು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಕಾಪಾಡಬೆೋಕಾದ ರ್ಾಗಕೆು ಅತ್ತೋ 
ಸಮಿೋಪದಲಿಿ ಇರಬಾರದು.  
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೪೧.೧೫.೨ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ೧೪.೧೫.೧ರಲಿಿಯ ರ್ಾವುದೆೋ ಷರತನಿುು ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದಾಗ 
ಅದನುು ನೆ ೋಡಿದ ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್, ಬೌಲರ್ ತನು ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಶೆೈಲಿಯಲಿಯಿ 
ಕೆ ನೆಯ ಎರಡು ಹೆರ್ೆೆಗಳನುು ಇಟಿುರದಿದುರೆ, ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ “ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು 
ಮಾಡಬೆೋಕು. ಇಲಿವಾದಲಿಿ ಬಾಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಾದು, ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ನಡೆದ 
ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

 ತದನ೦ತರ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
− ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಈ ನಡವಳ್ಳಕೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಎ೦ದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಇದು 
ಮೊದಲ ಮತುಿ ಅ೦ತ್ತಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪೂತ್ತಿ ಸರದಿಗೆ 
ಅನವಯವಾಗುತಿದೆ. ಅ೦ಪೆೈರ್ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಮತೆ ಿಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಮತುಿ 
ಆಡಲು ಬರುವ ಪಿತ್ತಯೊಬಬ ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

− ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ ೆ  
ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

೪೧.೧೫.೩ ೧೪.೧೫.೧ ರಲಿಿಯ ಷರತಿನುು ಆ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮತೆಿ ರ್ಾವುದೆೋ ದಾ೦ಡಿಗನು 
ಉಲಿ೦ಘಿಸಿದರೆ, ಆ ಉಲಿ೦ಘನೆಯನುು ನೆ ೋಡಿದ ಅ೦ಪೆೈರ್, ಬೌಲರ್ ತನು ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ 
ಶೆೈಲಿಯಲಿಿಯ ಕೆ ನೆಯ ಎರಡು ಹೆರ್ೆೆಗಳನುು ಇಟಿುರದಿದುರೆ, ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು 
ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ಇಲಿವಾದಲಿಿ ಬಾಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಾದು, ನಡೆದ 
ಘಟನೆಯನುು ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

 ತದನ೦ತರ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
- ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಎಲಿ ಓಟಗಳನುು ರದುು ಪಡಿಸಬೆೋಕು. 
- ಔಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಅವನ/ಅವಳ ಮ ಲ ರ್ಾಗಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಬೆೋಕು. 
- ಅನವಯವಾದಲಿಿ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಇಲಿವೆೋ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸನೆು ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ನಿಯಮ ೨೮.೩(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣ)ರ ಹೆ ರತಾಗಿ ಬೆೋರಾವುದೆೋ 
ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನವಯವಾದರೆ ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 

- ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 
ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ಕೆೈಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣ  
ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆ 
ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ 
ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು.  ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ 
ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 
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೪೧.೧೬ ದಾ೦ಡಿಗರು ಓಟವನುು ಕದಿಯುವುದು 
ದಾ೦ಡಿಗರು ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡೆಸೆಯಲು ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಓಟ ಕದಿಯಲು ಪಿಯತು ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮ 
ಬಾಹಿರ. ಬೌಲರ್ ಚೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸದ (ಬೌಲರ್ ತುದಿಯಲಿಿರುವ) ದಾ೦ಡಿಗನನುು ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು 
ಪಿಯತ್ತುಸದ ಹೆ ರತು – ನಿಯಮ ೩೮.೩ ನೆ ೋಡಿರಿ.  
 ಅ0ಪೆೈರರು  
- ದಾ೦ಡಿಗರು ಇ೦ತಹ ಪಿಯತುದಲಿಿ ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು ದಾಟಿದ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು 

ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
− ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮಕೆು ಕಾರಣವನುು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
ತದನ೦ತರ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
− ದಾ೦ಡಿಗರನುು ತಮಮ ತಮಮ ಮ ಲ ಸಾೆನಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಪಿಯತ್ತುಸುತ್ತಿರುವ  

ಓಟವನುು ರದುು ಪಡಿಸಬೆೋಕು.. 
− ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
− ಬೆೋರಾವುದೆೋ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳು ಅನವಯವಾದರೆ ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
− ದಾ೦ಡಿಗರಿಗೆ, ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತುಿ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ 

ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಕಿಮದ ಕಾರಣ  
ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 

ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆ ತಪಿುತಸ ೆ
ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು.  ತದನುಸಾರವಾಗಿ 
ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ 
ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೧.೧೭ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು  
೪೧.೧೭.೧ ರ್ಾವುದೆೋ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಿದಾಗ, ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ 

ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸೆ ುೋರರಿಗೆ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳ ಅನುದಾನದ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. ನಿಯಮ 
೨.೧೩(ಸನೆುಗಳು) ಗಮನಿಸಿ. 

೪೧. ೧೭.೨ ಈ ಮೊದಲ್ಟ್ೆೋ ಫಲಿತಾ೦ಶ ಬ೦ದಿದುರ  ಸಹ, ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು 
ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕಾದ ಪಿತ್ತ ಸ೦ದಭಿದಲಿಿ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. ನಿಯಮ 
೧೬.೬(ಗೆಲುವಿನ ಅಥವಾ ಅತ್ತರಿಕಿ ಓಟ ) ಗಮನಿಸಿ. 

 ಆದರ , ನಿಯಮ ೨೩.೩(ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈಸ್ಟ ಓಟಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಸಬಾರದು), ೨೫.೭ 
(ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಓಟಗಾರನ ಮೋಲಿನ ನಿಬಿ೦ಧಗಳು),  ೨೮.೩ (ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ 
ತ೦ಡದ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣ) ಮತುಿ ೩೪.೪ (ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ 
ಹೆ ಡೆದ ಚೆ೦ಡಿನಿ೦ದ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ) ರಲಿಿಯ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸುವದರ 
ಮೋಲಿನ ನಿಬಿ೦ಧಗಳು ಅನವಯಿಸುತಿವೆ. 
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೪೧.೧೭.೩ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡಕೆು ೫ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಿದಾಗ, 
− ಇವನುು ದ೦ಡದ ರ ಪದ ಅತ್ತರಿಕಿ ಓಟಗಳು ಎ೦ದು ನೆ ೦ದಾಯಿಸಬೆೋಕು. ಇವುಗಳು 
ಬೆೋರಾವುದೆೋ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಸೆೋರಿಸಿ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು. 

− ಈ ಓಟಗಳನುು ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಈ ಓಟಗಳನುು ಆ 
ಕ್ಷಣದ ಹಿ೦ದಿನ ಅಥವಾ ಮು೦ದಿನ ಎಸೆತದಿ೦ದ ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳೆ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು ಮತುಿ ಅವುಗಳು ಆ ಎಸೆತಗಳ್ಳ೦ದ ಗಳ್ಳಸಿದ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಓಟಗಳ 
ರ್ೆ ತೆಗೆ ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

− ದಾ೦ಡಿಗರು ಕೆೋವಲ ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ತಮಮ ತುದಿಯನುು 
ಬದಲಿಸಬಾರದು. 

೪೧.೧೭.೪ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ೫ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳನುು ಅತ್ತರಿಕಿ 
ದ೦ಡದ ಓಟಗಳೆ೦ದು ತ೦ಡವು ಇತ್ತಿೋಚೆಗಷೆು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಿದ ಸರದಿಯ ಮೊತಿಕೆು 
ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ಸರದಿ ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡಿರದಿದುರೆ ಅದರ ಮು೦ದಿನ ಸರದಿಗೆ 
ಸೆೋರಿಸಬೆೋಕು. 

 
ನಿಯಮ ೪೨ ಆಟಗಾರರ ನಡವಳಿಕೆ 

೪೨.೧ ಅ೦ಗ್ರೀಕಾರಾಹಿವಲಿದ ನಡವಳಿಕೆ 
೪೨.೧.೧ ಅ೦ಗಿೋಕಾರಾಹಿವಲಿದ ರ್ಾವುದೆೋ ನಡುವಳ್ಳಕೆಯ ವಿರುದಧ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳು ಕಿಮವನುು 

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಮಟು ೧, ಮಟು ೨, ಮಟು ೩, ಮಟು ೪ ಹಿೋಗೆ ನಾಲುು ಮಟುಗಳ ಅಪರಾಧ 
ಹಾಗ  ತತಸ೦ಬ೦ಧ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕಾದ ಕಿಮಗಳ ಬಗೆೆ ೪೨.೨ ರಿ೦ದ 
೪೨.೫ ರಲಿಿ ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. 

೪೨.೧.೨ ಪ೦ದಾದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ, ಒಬಬ ಆಟಗಾರನ ನಡವಳ್ಳಕೆ ಅ೦ಗಿಕಾರಾಹಿವಲಿ ಎ೦ದು 
ರ್ಾವುದೆೋ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು 
ಮಾಡಬೆೋಕು. ಈ ಕರೆಯು ತಪಿುತಸವೆಲದಿ  ತ೦ಡಕೆು ಪಿತ್ತಕ ಲವಾಗುವುದಿಲಿವೆ೦ದು 
ಅ೦ಪೆೈರರಿಗೆ ಅನಿಸುವವರೆಗೆ ಕರೆಯನುು ವಿಳ೦ಬಿಸಬಹುದು. 

೪೨.೧.೩ ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ಮತೆ ಿಬಬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಇಬಬರ  
ಕ ಡಿ ಅಸಭಾ ನಡವಳ್ಳಕೆ ನಡೆದಿದೆಯೊೋ ಎ೦ದು ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು. ನಡೆದಿದುರೆ, ಆ ನಡವಳ್ಳಕೆ 
೪೨.೨ ರಿ೦ದ ೪೨.೫ ರಲಿಿ ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಿದ೦ತೆ ರ್ಾವ ಮಟುದ ಅಪರಾಧಕೆು ಒಳಪಡುತಿದೆ 
ಎ೦ದು ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು ಮತುಿ ಅದಕುನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಬಿ೦ಧನೆಗಳನುು ವಿಧಿಸಬೆೋಕು.  

೪೨.೧.೪ ೧ ರಿ೦ದ ೪ ರ ವರೆಗಿನ ಪಿತ್ತ ಮಟುದ ಅಪರಾಧ ದಾ೦ಡಿಗನಿ೦ದ ಆಗಿದುರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು 
ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನನುು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ ಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಈ ನಿಯಮದ 
ಏಕ ಮಾತಿ ಉದೆುೋಶಕಾುಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಳ್ಳ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗರು ನಾಯಕನನುು 
ಪಿತ್ತನಿಧಿಸುವುದಿಲಿ. 
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೪೨.೧.೫ ೧ ರಿ೦ದ ೪ರ ಪಿತ್ತ ಹ೦ತದಲಿಿ 
− ನಷುವಾದ ಆಟದ ಅವಧಿಯನುು “ಟೆೈ೦” ಕರೆ ಇ೦ದ “ಪೆಿೋ” ಕರೆಯುವವರೆಗೆ, ವಿರಾಮಗಳ 

(ನಿಯಮ ೧೧) ಮತುಿ ಆಟ ತಾತಾುಲಿಕವಾಗಿ ನಿ೦ತ (ನಿಯಮ ೨.೮)  ಸಮಯವನುು 
ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಲ್ಟ್ೆಕುಹಾಕಬೆೋಕು. 

− ಆ ದಿನದ ಆಟದ ಮುಕಾಿಯದ ಸಮಯವನುು ಹಿೋಗೆ ನಷುವಾದ ಅವಧಿಯಷುು  ಹೆಚ್ಚಚಸಬೆೋಕು. 
− ಅನವಯಿತವಾದಲಿಿ, ಕೆೋವಲ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸುರ, ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಘ೦ಟೆಯ ಆಟದಲಿ ಿ

ರ್ಾವುದೆೋ ಓವರ್ ಗಳನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಾರದು. 
೪೨.೨ ಮಟು ೧ರ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ 

೪೨.೧.೨ ಆಟಗಾರನಿ೦ದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವುದಾದರೆ ೦ದು ನಡವಳ್ಳಕೆ ೧ನೆೋ ಮಟುದ 
ಅಪರಾಧವಾಗುತಿದೆ. 
− ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗವನುು, ಪ೦ದಾದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ 

ಉಪಕರಣ ಇಲಿವೆೋ ಉಪಕರಣಗಳನುು ಅಯೊಗಾವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. 
− ಅ೦ಪೆೈರ್ ನಿಣಿಯಕೆು ಮಾತುಗಳ್ಳ೦ದ ಅಥವಾ ನಡವಳ್ಳಕೆಯಿ೦ದ ಅಸಮಮತ್ತ 

ತೆ ೋರುವುದು. 
− ಆ ಸ೦ದಭಿದಲಿಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯು ಅಶಿಿೋಲ, ಅಸಭಾ ಅಥವಾ ಅವಮಾನ 

ಕಾರಕವಾಗಿದುರೆ. 
− ಅಸಭಾವಾಗಿ ಸನೆು ಮಾಡುವುದು. 
− ಮಿತ್ತ  ಮಿೋರಿ ಮನವಿ ಸಲಿಸಿುವುದು. 
− ಮನವಿ ಸಲಿಿಸುವಾಗ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕಿಮಣಕಾರಿರ್ಾಗಿ ಮುನುಡೆಯುವುದು. 
− ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಅನುಚ್ಚತ ನಡವಳ್ಳಕೆ ಮಟು ೧ರ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು 

ಭಾವಿಸಿದರೆ. 
೪೨.೨.೨ ಇ೦ತಹ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾಗ, ೪೨.೨.೨.೧ ರಿ೦ದ ೪೨.೨.೨.೬ ರಲಿಿಯ ಸ ಕಿವಾದ 

ಕಿಮಗಳನುು ಅಪರಾಧವು ರ್ಾವುದೆೋ ಮಟುದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಲದೆ ುೋ ಅಲಿವೊೋ ಎ೦ಬುವುದರ 
ಮೋಲ್ಟ್ೆ ನಿಧಿರಿಸಿ ಅನವಯಿಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೨.೨.೧ ಅಗತಾವಾದಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ಕರೆಯಬೆೋಕು. 
೪೨.೨.೨.೨ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳ್ಳಬಬರ  ಒಟಾುಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನ ನಾಯಕನನುು 

ಕರೆಯಿಸಿ ಇ೦ತಹ ಮಟುದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೨.೨.೩ ರ್ಾವುದೆೋ ಮಟುದಲಿಿ, ಮಟು ೧ ರ ಅಪರಾಧ ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಆ ತ೦ಡದಿ೦ದ 

ಆದರೆ ಅ೦ಪೆೈರ್  
೪೨.೨.೨.೩.೧ ಮೊದಲ ಮತುಿ ಅ೦ತ್ತಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು, ಇದು ಪ೦ದಾದ 

ಉಳ್ಳದ ಅವಧಿಗೆ ತ೦ಡದ ಎಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 
ಅನವಯವಾಗುತಿದೆ. 

೪೨.೨.೨.೩.೨ ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರನಿ೦ದ ಪುನಃ ಮಟು೧ರ ಅಪರಾಧವಾದಲಿಿ 
ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು 
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ಅನುದಾನಿಸಲ್ಟ್ಾಗುವುದೆ೦ದು ತಪಿುತಸೆ ಆಟಗಾರನ 
ನಾಯಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೆೋಕು. 

೪೨.೨.೨.೪ ಆ ತ೦ಡದಿ೦ದ ರ್ಾವುದೆೋ ಮಟುದಲಿಿ, ಮಟು ೧ರ ಅಪರಾಧ ಪುನಃ ಆದಲಿ ಿ
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 

೪೨.೨.೨.೫ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ “ಪೆಿೋ” ಎ೦ದು 
ಕರೆಯಬೆೋಕು. 

೪೨.೨.೨.೬ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ  
ಆದಷುು ಬೆೋಗನೆೋ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ 
ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು. ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  
ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು  ಮತುಿ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ 
ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

 
೪೨.೩ ೨ನೆೀ ಮಟುದ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ 

೪೨.೩.೧ ಆಟಗಾರನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವುದಾದರೆ ೦ದು ನಡವಳ್ಳಕೆ ೨ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧವಾಗುತಿದೆ. 
− ಅ೦ಪೆೈರ್ ನಿಣಿಯಕೆು ಮಾತುಗಳ್ಳ೦ದ ಅಥವಾ ನಡವಳ್ಳಕೆಯಿ೦ದ ತ್ತೋವಿವಾಗಿ ಅಸಮಮತ್ತ 

ತೆ ೋರುವುದು. 
− ಮತೆ ಿಬಬ ಆಟಗಾರನ ರ್ೆ ತೆ ಅನುಚ್ಚತ ಮತುಿ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ೦ಪಕಿ ಮಾಡುವುದು. 
− ಚೆ೦ಡನುು ಮತೆ ಿಬಬ ಆಟಗಾರ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅಥವಾ ಮತೆ ಿಬಬ ವಾಕ್ರಿಯ  ಕಡೆಗೆ ಅನುಚ್ಚತ 

ಹಾಗ  ಅಪಾಯಕಾರಿರ್ಾಗಿ ಎಸೆಯುವುದು. 
− ಮತೆ ಿಬಬ ಆಟಗಾರ, ಅ೦ಪೆೈರ್, ತ೦ಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪೆಿೋಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆ ಸ೦ದಭಿದಲಿ ಿ

ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯು ಅತ್ತೋ ಅಶಿಿೋಲ, ಅಸಭಾ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕಾರಕವಾಗಿದುರೆ. 
− ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಅನುಚ್ಚತ ನಡವಳ್ಳಕೆ ೨ನೆೋ ಮಟುಕೆು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು 

ಭಾವಿಸಿದರೆ. 
೪೨.೩.೨ ಇ೦ತಹ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾಗ, ೪೨.೨.೨೧ ರಿ೦ದ ೪೨.೨.೨.೬ ರಲಿಿಯ ಸ ಕಿವಾದ 

ಕಿಮಗಳನುು ರ್ಾರಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೩.೨.೧ ಅಗತಾವಾದಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ಕರೆಯಬೆೋಕು. 
೪೨.೩.೨.೨ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳ್ಳಬಬರ  ಒಟಾುಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನ ನಾಯಕನನುು 

ಕರೆಯಿಸಿ ಇ೦ತಹ ಮಟುದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೩.೨.೩ ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೩.೨.೪ ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರನಿ೦ದ ಪುನಃ ಮಟು ೨ ರ ಅಪರಾಧವಾದಲಿಿ ಎದುರಾಳ್ಳ 

ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಲ್ಟ್ಾಗುವುದೆ೦ದು ತಪಿುತಸ ೆ
ಆಟಗಾರನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೆೋಕು 
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೪೨.೩.೨.೫ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ “ಪೆಿೋ” ಎ೦ದು 
ಕರೆಯಬೆೋಕು. 

೪೨.೩.೨.೬ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ 
ಆದಷುು  ಬೆೋಗನೆೋ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ 
ವಾವಸಾೆಪಕ ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು.  ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, 
ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ 
ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. 

೪೨.೪ ೩ನೆೀ ಮಟುದ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ 
೪೨.೪.೧ ಆಟಗಾರನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವುದಾದರೆ ಂದು ನಡವಳ್ಳಕೆ ೩ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧವಾಗುತಿದೆ. 

− ಅ೦ಪೆೈರನುು  ಮಾತುಗಳ್ಳ೦ದ ಅಥವಾ ನಡವಳ್ಳಕೆಯಿ೦ದ ಹೆದರಿಸುವುದು. 
− ಅ೦ಪೆೈರನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಒಬಬ ಆಟಗಾರನನುು ಅಥವಾ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಯನುು ಹಲ್ಟ್ೆ ಿ

ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸುವುದು.೪೫.೨.೧ ಗಮನಿಸಿ. 
೪೨.೩.೨ ಇ೦ತಹ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾಗ, ೪೨.೨.೨೧ ರಿ೦ದ ೪೨.೨.೨.೬ ರಲಿಿಯ ಸ ಕಿವಾದ 

ಕಿಮಗಳನುು ರ್ಾರಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೪.೨.೧ ಅಗತಾವಾದಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ಕರೆಯಬೆೋಕು. 
೪೨.೪.೨.೨ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳ್ಳಬಬರ  ಒಟಾುಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನ ನಾಯಕನನುು 

ಕರೆಯಿಸಿ ಇ೦ತಹ ಮಟುದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೪.೨.೩ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ತಪಿುತಸೆ ಆಟಗಾರನನುು ತತ್ಕ ಕ್ಷಣ ಆಟದ ಮೈದಾನದಿ೦ದ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ನಿಬಿ೦ಧಗಳಲಿಿ ಸ ಚ್ಚಸಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ಹೆ ರಗೆ ಕಳ್ಳಸುವ೦ತೆ 
ನಾಯಕನಿಗೆ ನಿದೆೋಿಶಿಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೪.೨.೩.೧ ಓವರಗಳ್ಳಗೆ ಸಿೋಮಿತಗೆ ೦ಡಿಲಿದ  ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾದಲಿಿ, ಆ 

ಆಟಗಾರನನುು ೧೦ ಓವರಗಳವರೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದಿ೦ದ 
ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸುವ ಸಮಯದಲಿ ಿ
ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿರುವ ಓವರಿನಲಿ ಿ ಇನ ು ಎಸೆತಗಳು ಉಳ್ಳದಿದುರೆ 
ಅವನುು ಅಮಾನತುಿ ಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕಾದ ಓವರಗಳಲಿ ಿ
ಎರ್ಣಸಬಾರದು.. 

೪೨.೪.೨.೩.೨ ಓವರಗಳ್ಳಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರುವ ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾದಲಿ,ಿ 
ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಸರದಿಯ ಪಾಿರ೦ಭಕೆು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ಓವರುಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾಯ ಐದನೆಯ ಒ೦ದ೦ಶ ಓವರಗಳ್ಳಗೆ 
ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು.  ಲ್ಟ್ೆಕು ಮಾಡಬೆೋಕಾದರೆ ಓವರಿನ 
ಭಾಗ ಬ೦ದರೆ ಅದನುು ಪೂತ್ತಿ ಓವರ್ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 
ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳ್ಳಸುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿರುವ 
ಓವರಿನಲಿಿ ಇನ ು ಎಸೆತಗಳು ಉಳ್ಳದಿದುರೆ ಅವನುು ಅಮಾನತುಿ 
ಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕಾದ ಓವರಗಳಲಿಿ ಎರ್ಣಸಬಾರದು. 
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೪೨.೪.೨.೩.೩ ತಪಿುತಸೆ ಆಟಗಾರ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದುರೆ, ಅವನಿಗೆ/ಅವಳ್ಳಗೆ 
ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನುು ಅನುಮತ್ತಸಬಾರದು. ಆ ತಪಿುತಸ ೆ
ಆಟಗಾರ  ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಸಿ ಮೈದಾನದೆ ಳಗೆ 
ಬರಬಹುದು ಮತುಿ ಕ ಡಲ್ಟ್ೆೋ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

೪೨.೪.೨.೩.೪ ಓವರಿನ ಮಧಾದಲಿಿ ಬೌಲರ್ ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡರೆ, ಮತೆ ಿಬಬ 
ಬೌಲರ್ ಆ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು ಆದರೆ ಆ ಬೌಲರ್ 
ಹಿ೦ದಿನ ಓವರ್  ಬೌಲ್ ಮಾಡಿರಬಾರದು ಮತುಿ ಮು೦ದಿನ 
ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಬಾರದು. 

೪೨.೪.೨.೩.೫ ತಪಿುತಸೆ ಆಟಗಾರ ಔಟಾಗದೆ ಇರುವ ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿದುರೆ, 
ಅವನನುು/ಅವಳನುು ಆ ತ೦ಡದ ಮತೆ ಿಬಬ 
ಸದಸಾನಿ೦ದ/ಸದಸಾಳ್ಳ೦ದ ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಬೆೋಕು. ತಪಿುತಸ ೆ
ಆಟಗಾರನು ಅಮಾನತ್ತನಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದನ೦ತರ ಹುದುರಿಯ 
ಪಥನವಾದಾಗ ಮಾತಿ ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿ ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿ ಬರಬಹುದು. 
ದಾ೦ಡಿಗನ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಇನೆ ುಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ 
ಲಭಾವಿಲದಿಿದುರೆ, ಆ ಸರದಿ ಪೂಣಿಗೆ ೦ಡ೦ತೆ. ತಪಿುತಸ ೆ
ಆಟಗಾರನು ರ್ಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಅವನ/ಅವಳ 
ಸರದಿಯನುು ಮು೦ದುವರೆಸದಿದುಲಿಿ ಅವನ/ಅವಳ ಸರದಿಯನುು 
“ನಿವೃತಿ- ಔಟಿಲಿ” ಎ೦ದು ನೆ ೦ದಾಯಿಸಬೆೋಕು. 

೪೨.೪.೨.೩.೬ ತಪಿುತಸೆ ಆಟಗಾರ, ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಔಟಾಗಿದು  
ಸದಸಾನಾಗಿದುರೆ, ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿ ಮು೦ದಿನ ಸರದಿ 
ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವುದಿಲಿ. ಇ೦ತಹ 
ಸ೦ದಭಿದಲಿಿ ತಪಿುತಸ ೆ ಆಟಗಾರ ಅವನು/ಅವಳು 
ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡ೦ತಹ ಸರದಿಯಲಿಿ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಯಿ 
ನಿವಿಹಿಸುವ೦ತ್ತಲಿ. 

೪೨.೪.೨.೩.೭ ರ್ಾವುದೆೋ ಆಟಗಾರನಿ೦ದ ಪುನಃ ಮಟು ೧ರ ಅಪರಾಧವಾದಲಿ ಿ
ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು 
ಅನುದಾನಿಸಲ್ಟ್ಾಗುವುದೆ೦ದು ತಪಿುತಸೆ ಆಟಗಾರನ 
ನಾಯಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೆೋಕು 

೪೨.೪.೨.೩.೮ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಓವರಗಳಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೋ ಓವರುಗಳು ಬಾಕ್ರ 
ಉಳ್ಳದರೆ ಅವನುು ಪ೦ದಾದ ಮು೦ದಿನ ಮತುಿ ತದನ೦ತರದ 
ಸರದಿಗಳ್ಳಗೆ ಮು೦ದೆ ಯಾಬೆೋಕು. ಸರದಿಯ ಅ೦ತಾದ ಓವರಿನ 
ಭಾಗ ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡ ಓವರುಗಳ ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ಬರುವುದಿಲ.ಿ 

೪೨.೪.೨.೪ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
- ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
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- ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ೩ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧದ ಸನೆು  ಮಾಡಬೆೋಕು.  
- “ಪೆಿೋ” ಎ೦ದು ಕರೆಯಬೆೋಕು. 

೪೨.೪.೨.೫ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ ೆ
ಆದಷುು ಬೆೋಗನೆೋ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ 
ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು. ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  
ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ  ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ 
ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು 

೪೨.೫ ಮಟು ೪ರ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ 
೪೨.೫.೧ ಆಟಗಾರನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವುದಾದರೆ ಂದು ನಡವಳ್ಳಕೆ ೪ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧವಾಗುತಿದೆ. 

- ಹಲ್ಟ್ೆಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ನನುು ಹೆದರಿಸುವುದು. 
- ಅ೦ಪೆೈರ್ ರ್ೆ ತೆ ಅನುಚ್ಚತ ಮತುಿ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ದೆೈಹಿಕ ಸ೦ಪಕಿ 

ಮಾಡುವುದು. 
- ಒಬಬ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಟ್ೆಿ ಮಾಡುವುದು. 
- ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಹಿ೦ಸಾಚಾರದ ನಡವಳ್ಳಕೆ. 

೪೨.೫.೨ ಇ೦ತಹ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾಗ, ೪೨.೨.೨೧ ರಿ೦ದ ೪೨.೨.೨.೬ ರಲಿಿಯ ಸ ಕಿವಾದ 
ಕಿಮಗಳನುು ರ್ಾರಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೫.೨.೧ ಅಗತಾವಾದಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಟೆೈ೦” ಎ೦ದು ಕರೆಯಬೆೋಕು. 
೪೨.೫.೨.೨ ಅ೦ಪೆೈರುಗಳ್ಳಬಬರ  ಒಟಾುಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನ ನಾಯಕನನುು 

ಕರೆಯಿಸಿ ಇ೦ತಹ ಮಟುದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೫.೨.೩ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ತಪಿುತಸೆ ಆಟಗಾರನನುು ತತ್ಕ ಕ್ಷಣ ಆಟದ ಮೈದಾನದಿ೦ದ 

ಪ೦ದಾದ ಉಳ್ಳದ ಅವಧಿಗೆ ಹೆ ರಗೆ ಕಳ್ಳಸುವ೦ತೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಿದೆೋಿಶಿಸಬೆೋಕು 
ಮತುಿ ಕೆಳಕ೦ಡವುಗಳನುು ಅನವಯಿಸಬೆೋಕು. 
೪೨.೫.೨.೩.೧ ತಪಿುತಸೆ ಆಟಗಾರ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದುರೆ, ಅವನಿಗೆ/ಅವಳ್ಳಗೆ 

ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನುು ಕೆ ಡಬಾರದು. ಅವನ/ಅವಳ ತ೦ಡ 
ಮು೦ದೆ  ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡವಾದಾಗ ಸರದಿಯ ಪಾಿರ೦ಭದಲಿ ಿ
ಅವನ/ಅವಳ ಸರದಿಯನುು “ನಿವೃತಿ-ಔಟ್” ಎ೦ದು 
ನೆ ೦ದಾಯಿಸಬೆೋಕು 

೪೨.೫.೨.೩.೨ ಓವರಿನ ಮಧಾದಲಿಿ ಬೌಲರ್ ಅಮಾನತುಿಗೆ ೦ಡರೆ, ಮತೆ ಿಬಬ 
ಬೌಲರ್ ಆ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಆ ಬೌಲರ್ 
ಹಿ೦ದಿನ ಓವರ್  ಬೌಲ್ ಮಾಡಿರಬಾರದು ಮತುಿ ಮು೦ದಿನ 
ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಬಾರದು. 

೪೨.೫.೨.೩.೩ ತಪಿುತಸೆ ಆಟಗಾರನು ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿದುರೆ, ನಿಯಮ ೩೨ರಿ೦ದ 
೩೯ರ ಪಿಕಾರ ಅವನನುು/ಅವಳನುು ಔಟ್ ಮಾಡಿರದಿದುರೆ, 
ಅವನ/ಅವಳ ಸರದಿಯನುು ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮತುಿ 
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ಮು೦ದೆ ಅವನ/ಅವಳ ತ೦ಡ ಪುನಃ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡವಾದಾಗ 
ಸರದಿಯ ಪಾಿರ೦ಭದಲಿಿ “ನಿವೃತಿ-ಔಟ್” ಎ೦ದು  
ನೆ ೦ದಾಯಿಸಬೆೋಕು. ಬೆೋರೆ ಬಬ ದಾ೦ಡಿಗ ಬಾಾಟ್ ಮಾಡಲು 
ಲಭಾವಿಲದಿಿದುರೆ ಸರದಿ ಪೂಣಿವಾದ೦ತೆ. 

೪೨.೫.೨.೪ ಪಾಿಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷುು ಬೆೋಗ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಷುು ಬೆೋಗ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
- ಎದುರಾಳ್ಳ ತ೦ಡಕೆು ದ೦ಡದ ೫ ಓಟಗಳನುು ಅನುದಾನಿಸಬೆೋಕು. 
- ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ೪ನೆೋ ಪಾತಳ್ಳಯ ಅಪರಾಧದ ಸನೆು ಮಾಡಬೆೋಕು. 
- “ಪೆಿೋ” ಎ೦ದು ಕರೆಯಬೆೋಕು. 

೪೨.೫.೨.೫ ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಒಟಿುಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ ೆ
ಆದಷುು ಬೆೋಗನೆೋ ತಪಿುತಸೆ ತ೦ಡದ ಮುಖ್ಾಸೆರಿಗೆ ಮತುಿ ಪ೦ದಾದ ವಾವಸಾೆಪಕ 
ಮ೦ಡಳ್ಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು. ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು, ತ೦ಡದ ನಾಯಕ,  
ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಮತುಿ ಸ ಕಿವೆನಿಸಿದರೆ ತ೦ಡದ 
ವಿರುದಧ ಸ ಕಿ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು 

೪೨.೬ ಆಟಗಾರನನುು ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಲು ನಾಯಕನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು 
೪೨.೬.೧ ೪೨.೪.೨.೩ ಅಥವಾ ೪೨.೫.೨.೩ರ ಅಡಿಯಲಿಿಯ  ಸ ಚ್ನೆಯನುು ಪಾಲಿಸಲು ನಾಯಕನು 

ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ನಿಯಮ ೧೬.೩ (ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪ೦ದಾವನುು 
ಅನುದಾನಿಸುವುದು)ನುು ಅನವಯಿಸಬೆೋಕು. 

೪೨.೬.೨ ಒ೦ದೆೋ ಘಟನೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಇಬಬರ  ನಾಯಕರು ೪೨.೪.೨.೩ ಅಥವಾ 
೪೨.೫.೨.೩ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸ ಚ್ನೆಯನುು ಪಾಲಿಸಲು ನಾಯಕನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೈದಾನ ಬಿಡಲು ಸ ಚ್ಚಸಬೆೋಕು. ಪ೦ದಾವು ನಿಯಮ 
೧೨.೯(ಪ೦ದಾ ಮುಗಿದ೦ತೆ) ರನವಯ ಮುಗಿದ೦ತಲಿ ಮತುಿ ನಿಯಮ ೧೬(ಫಲಿತಾ೦ಶ) ರ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೋ ಫಲಿತಾ೦ಶ ಬರುವುದಿಲಿ. 

೪೨.೭ ೩ನೆೀ ಪಾತಳಿ ಮತುಿ ೪ನೆೀ ಪಾತಳಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಹೆಚುಿವರಿ ಅ೦ಶಗಳು 
೪೨.೭.೧ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರನು ೩ನೆೋ ಅಥವಾ ೪ನೆೋ ಪಾತಳ್ಳಯ 

ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದರೆ, ನಿಯಮ ೨೪.೧.೨ (ಬದಲಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ) ಅನವಯವಾಗುವುದಿಲಿ, 
ಅರಾಿತ್ಕ, ಮತೆ ಿಬಬ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ಗಾಯಗೆ ೦ಡು ಅಥವಾ ಅಸವಸೆನಾಗಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಿ೦ದ 
ಬದಲಿಸಲುಟುರ , ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರ ಮಾತಿ ಘ ಟ  ರಕ್ಷಕನಾಗಿ 
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಬಹುದು. 

೪೨.೭.೨ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಓಟಗಾರ ೩ನೆೋ ಅಥವಾ ೪ನೆೋ ಪಾತಳ್ಳಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ, 
ಅ೦ತಹ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಓಟಗಾರನನುು ಹೆ ೦ದಿರುವ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನ  
ಸಹ ದ೦ಡಕೆು ಒಳಗಾಗುತಾಿನೆ/ಒಳಗಾಗುತಾಿಳ .ೆ  
೪೨.೭.೨.೧ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರ ಮತುಿ 

ಅವನ/ಅವಳ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಇಬಬರ  ನಿಯಮ ೪೨.೪.೨.೩ ಅಥವಾ 
೪೨.೫.೨.೩ರನವಯ ರ್ಾವುದು ಸಮ೦ಜಸವೊ ಅದರ ಅನವಯ ಶಿಕ್ಷೆ 
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ಅನುಭವಿಸಬೆೋಕು.. ಕೆೋವಲ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಬಗೆೆ ಮಾತಿ ೪೨.೪.೨.೫ 
ಅಥವಾ ೪೫.೫.೨.೫ ರನವಯ ವರದಿ ಸಲಿಸಿಬೆೋಕು. 

೪೨.೭.೨.೨ ಬದಲಿ ಓಟಗಾರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾಗ,  ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರ ಮತುಿ 
ಅವನ/ಅವಳ ಬದಲಿ ಓಟಗಾರ ಇಬಬರ  ನಿಯಮ ೪೨.೪.೨.೩ ಅಥವಾ 
೪೨.೫.೨.೩ರನವಯ ರ್ಾವುದು ಸಮ೦ಜಸವೊ ಅದರ ಅನವಯ ಶಿಕ್ಷೆ 
ಅನುಭವಿಸಬೆೋಕು. ೪ನೆೋ ಹ೦ತದ ಶಿಕ್ಷೆ (೪೨.೫.೨.೩) ಬದಲಿ ಓಟಗಾರನಿಗೆ  
ಇಡಿ ಪ೦ದಾಕೆು ಮತುಿ  ಬದಲಿ ಓಟಗಾರ ರ್ಾವ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ 
ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ ಬ೦ದಿದುನೆ ೋ ಅವನಿಗೆ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುವ ಸರದಿಗೆ ಮಾತಿ 
ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. ನಿಯಮ ೪೨.೪.೨.೫ ಅಥವಾ ೪೨. ೫.೨.೫ರ ಅನವಯ 
ಬದಲಿ ಓಟಗಾರ ಮತುಿ ನಾಯಕನ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಮಾತಿ ವರದಿ ಸಲಿಿಸಬೆೋಕು. 

ಅನುಬ೦ಧ “ಎ” 

ಉಪಯೀಗ್ರಸಿದ ಪದಗಳ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಮತುಿ ವಿವರಣೆ 
ಎ೧  ಪ೦ದಾ 

ಎ ೧.೧ ಆಟ ಇದನುು ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕೆು ಸವೆಿ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲ್ಟ್ಾಗದ ಪದ. 
ಎ ೧.೨ ಪ೦ದಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಎರಡು ತ೦ಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಒ೦ದು ಪೆೈಪ್ೋಟಿ. 
ಎ ೧.೩ ನಾರ್ಾ ಚಿಮುುವಿಕೆ ಸರದಿಯ ಆಯುಗೆ ನಾಣಾ  ಚ್ಚಮುಮವುದು.  
ಎ ೧.೪ ನಾರ್ಾ ಚಿಮುುವ ಮದಲು ಪ೦ದಾ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗುವ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಒ೦ದು ದಿನದ ಪ೦ದಾವಾದಲಿಿ 

ಪ೦ದಾದ ದಿವಸ ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವಿಕೆಯ ಮೊದಲಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯ. 
ಎ ೧.೫ ಪ೦ದಾಕೆೆ ಮದಲು ಅ೦ದರೆ ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವ ಮೊದಲು, ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವುದು ರ್ಾವ ದಿನ 

ಆಗಬೆೋಕೆ೦ಬುದಕೆು ನಿಬಿ೦ಧವಿಲಿ. 
ಎ ೧.೬ ಪ೦ದಾ ನಡೆಯುರ್ತಿರುವಾಗ ಪ೦ದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ. ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವ ಸಮಯದಿ೦ದ ಪ೦ದಾ 

ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯ,  
ಎ ೧.೭ ಆಟದ ಸಮಯ “ಪೆಿೋ” ಮತುಿ “ಟೆೈ೦” ಕರೆಯ ಮಧಾದ ಸಮಯ. ನಿಯಮ ೧೨.೧(“ಪೆಿ” ಕರೆಯುವುದು) 

ಮತುಿ ೧೨.೨(“ಟೆೈ೦” ಕರೆಯುವುದು) ಗಮನಿಸಿ. 
ಎ ೧.೮ ಪ೦ದಾದ ನಿವಿಹಣೆ ಪ೦ದಾ ನಡೆಯುವ ರ್ಾವುದೆೋ ದಿನದ ರ್ಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲಿಿ ಪ೦ದಾಕೆು 

ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಘಟನೆ. 
ಎ ೨   ಉಪಕರರ್ಗಳು ಮತುಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 

ಎ ೨.೧ ಪ೦ದಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯೀಗ್ರಸುವ ಉಪಕರರ್ಗಳು ದಾ೦ಡು, ಚೆ೦ಡು, ಘ ಟಗಳು ಮತುಿ ಬೆೋಲ್ಸ. 
ಎ ೨.೨ ಬ್ಾಹಾ ಸುರಕ್ಾ ಸಾಮಗ್ರಿ  ಬಾಹಾ ಹೆ ಡೆತಗಳ್ಳ೦ದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿಲು ಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡ ಕರ್ಣಣಗೆ ಕಾಣುವ 

ರ್ಾವುದೆೋ ಉಡುಪು. 
 ದಾ೦ಡಿಗನಿಗೆ ಅನುಮತ್ತಸಿರುವ ಸಾಮಗಿಿಗಳು - ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣ, ಬಾಹಾ ಕಾಲಿನ ಕವಚ್ 

(ಬಾಾಟಿ೦ಗ್ ಪಾಾಡಸ) , ಬಾಾಟಿ೦ಗ್ ಕೆೈಗವಚ್ ಮತುಿ ಕಾರ್ಣಸುತ್ತಿದುರೆ ಮು೦ಗೆೈ ಕವಚ್. 
 ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕೆೋವಲ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣವನುು ಅನುಮತ್ತಸಲ್ಟ್ಾಗಿದುು, ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಘ ಟ 

ರಕ್ಷಣೆ  ಕಾಲು ಕವಚ್ ಮತುಿ ಕೆೈಗವಚ್ ಅನುಮತ್ತಸಿದೆ.  
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ಎ ೨.೩ ಸುರಕ್ಾ ಶಿರಸಾಾರ್ ತಲ್ಟ್ೆ ಅಥವಾ  ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತುಿ/ ಅಥವಾ ಮುಖ್ ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿಲು ಘಟಿು ರ್ಾದ 
ಪದಾಥಿದಿ೦ದ ತರ್ಾರಿಸಿದ ತಲ್ಟ್ೆಗೆ ಧರಿಸುವ ಶಿರಸಾಾಣ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳನುು ಅರೆೈಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿವರಣೆ ಮುಖ್, ಗಿಿಲ್ ಮತುಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಯನುು ಒಳಗೆ ಳುಿತಿದೆ. 

ಎ ೨.೪ ಉಪಕರರ್ -  ದಾ೦ಡಿಗನ ಉಪಕರಣ ಎ೦ದರೆ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ ಅವನ/ಅವಳ ದಾ೦ಡು 
ಹಾಗ  ಅವನು/ಅವಳು ಧರಿಸಿದ ಬೆೋರಾವುದೆೋ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ 

 ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಉಪಕರಣ ಅವನು/ಅವಳು ಧರಿಸಿದ ಬಾಹಾ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ. 
ಎ ೨.೫ ದಾ೦ಡು – ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ದಾ೦ಡಿನ ಭಾಗವೆ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು: 

- ಇಡಿೋ ದಾ೦ಡು. 
- ದಾ೦ಡನುು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೆೈ(ಗಳ್ಳ)ಗೆ ಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡಿರುವ ಪೂತ್ತಿ ಕೆೈ ಗವಚ್ (ಇಲಿವೆೋ ಕೆೈ 

ಗವಚ್ಗಳು) 
- ದಾ೦ಡನುು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೆೈ(ಕೆೈಗಳು), ದಾ೦ಡಿಗನು ಆ ಕೆೈಗೆ (ಕೆೈ ಗಳ್ಳಗೆ)  ಕೆೈಗವಚ್(ಗಳನುು) 

ಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡಿರದಿದುರೆ. 
ಎ ೨.೬ ದಾ೦ಡಿಗನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.- ದಾ೦ಡಿಗನ ಕೆೈ ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಕೆೈಗೆ ಧರಿಸಿದ 

ಕೆೈಗವಚ್ಕೆು ದಾ೦ಡಿನ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗ ಸ೦ಪಕಿಗೆ ೦ಡಿದುರೆ ಅದು ದಾ೦ಡು ಕೆೈಯಲಿಿ ಹಿಡಿದಿದಾುನೆ 
ಎ೦ದು ಅರೆೈಿಸಬೆೋಕು. 

ಎ ೩ ಆಡುವ ಜ್ಾಗ (ಪಿದೆೀಶ) 
ಎ ೩.೧ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಬೌ೦ಡರಿ ರೆೋಖ್ೆಯ ಒಳಗಿನ ರ್ಾಗ. 
ಎ ೩.೨ ಚ್ೌಕಾಕಾರ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ತರ್ಾರಿಸಿದ ರ್ಾಗ(ಪಿದೆೋಶ), ಅದರಲಿಿ ಆಟದ ಪಟಿು 

ಇರುತಿದೆ. 
ಎ ೩.೩ ಹೊರ ಮೈದಾನ ಚೌಕಾಕಾರ ಮತುಿ ಬೌ೦ಡರಿ ರೆೋಖ್ೆಯ ನಡುವಿನ ರ್ಾಗ. 

ಎ ೪ ಸಾಾನ 
ಎ ೪.೧ ಪಾಪ೦ಗ್ ರೆೀಖ್ೆಯ ಹಿ೦ದೆ   ಆಟದ ಮೈದಾನದ  ಒ೦ದು ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಆ ರ್ಾಗ, ಇದು ರ್ಾವುದೆೋ 

ಚ್ಚನೆೆಗಳು, ವಸುಿಗಳು ಮತುಿ ಅಲಿಿರುವ ವಾಕ್ರಿಗಳನ ು ಒಳಗೆ ೦ಡ೦ತೆ, ಅದು ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ 
ರ್ಾವ ಬದಿಗೆ೦ದರೆ ಎದುರು ಬದಿಯ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳನುು  ಒಳಗೆ ಳಿದಿರುವ ರ್ಾಗ. ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಚ್ಚನೆೆ, 
ವಸುಿ ಅಥವಾ ವಾಕ್ರಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಸಮಾನ ತತವವನುು ಅನುಸರಿಸಬೆೋಕು. ಚ್ಚತಿ ಎ-೧೩ 
ಗಮನಿಸಿ. 

ಎ ೪.೨ ಪಾಪ೦ಗ್ ರೆೀಖ್ೆಯ ಹಿ೦ದೆ   ಆಟದ ಮೈದಾನದ  ಒ೦ದು ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಆ ರ್ಾಗ, ಇದು ರ್ಾವುದೆೋ 
ಚ್ಚನೆೆಗಳು, ವಸುಿಗಳು ಮತುಿ ಅಲಿಿರುವ ವಾಕ್ರಿಗಳನ ು ಒಳಗೆ ೦ಡ೦ತೆ, ಅದು ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ 
ರ್ಾವ ಬದಿಗೆ೦ದರೆ ಎದುರು ಬದಿಯ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳನುು ಒಳಗೆ ೦ಡ ರ್ಾಗ. ಬೆೋರಾವುದೆೋ ಚ್ಚನೆೆ, ವಸುಿ 
ಅಥವಾ ವಾಕ್ರಿಗೆ ಸ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಸಮಾನ ತತವವನುು ಅನುಸರಿಸಬೆೋಕು. ಚ್ಚತಿ ಎ-೧೩ ಗಮನಿಸಿ.
 ಎ ೪.೩ ಚ್ೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿ ಕೆೋವಲ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೆ೦ಡನುು 
ಎದುರಿಸಲು ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿಲುಿವ ಸೆಳ. ಇದು ಕೆೋವಲ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಮಾತಿ, ತದನ೦ತರ 
ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನು ಸೆಳ ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸಿದರ  ಇದು ಸವತ೦ತಿ ಹಾಗ  ಬದಲ್ಟ್ಾಗುವುದಿಲಿ. 
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ಎ ೪.೪ ಬ್ೌಲರ್ ತುದಿ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ತುದಿ. ಇದು ಆಟದ ಪಟಿುಯಲಿಿಯ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ವಿರುದಧ ತುದಿ ಮತುಿ ಎ ೪.೩ ನಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿ ಅಲಿ. 

ಎ ೪.೫ ಘೂಟ ರಕ್ಷಕನ ತುದಿ ಎ೪.೩ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿ. 
ಎ ೪.೬ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ಟುನ ಮು೦ಭಾಗ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ಘ ಟಗಳ 

ಮು೦ಭಾಗವನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ ಕಾಲುನಿಕ ರೆೋಖ್ೆಯ ಮು೦ಭಾಗದಲಿಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನದ 
ಪಿದೆೋಶ. ಈ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಎರಡ  ದಿಕ್ರುನಲಿಿ ಕಾಲುನಿಕವಾಗಿ ಬೌ೦ಡರಿ ರೆೋಖ್ೆಯವರೆಗ  
ಬೆಳೆಸಬೆೋಕು. ಎ ೪.೨ ಗಮನಿಸಿ. 

ಎ ೪.೭ ವಿಕೆಟ್ಟುನ ಹಿ೦ಭಾಗ ಆರ್ಾ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಘ ಟಗಳ ಹಿ೦ಭಾಗವನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ ಕಾಲುನಿಕ 
ರೆೋಖ್ೆಯ ಹಿ೦ಭಾಗದ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ರ್ಾಗ. ಈ ರೆೋಖ್ೆಯು, ಎರಡ  ದಿಕ್ರುನಲಿಿ ಬೌ೦ಡರಿವರೆಗ  
ಇದೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. ಎ ೪.೧ ಗಮನಿಸಿ. 

ಎ ೪.೮ ಘೂಟರಕ್ಷಕನ ಹಿ೦ಭಾಗ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯಲಿಿರುವ 
ವಿಕೆಟಿುನ ಹಿ೦ಭಾಗ ಆದರೆ ಎರಡ  ಬದಿಯ ಘ ಟಗಳ ಸಮ ಹದ ರೆೋಖ್ೆಯಲಿಿ ಘ ಟರಕ್ಷಕನಿ೦ದ 
ದ ರ. 

ಎ ೪.೯ ಆಫ್ ಸೆೈಡ್ / ಆರ್ನ ಸೆೈಡ್     -  ಎ ೧೩ರಲ್ಲಿಯ ಚಿತಿ ಗಮನಿಸಿ. 
ಎ ೪.೧೦ ಅ೦ಚಿನ ಒಳಭಾಗ ವಿಕೆಟಿುಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಬದಿಯಲಿಿರುವ ಅ೦ಚ್ು. 

ಎ ೫ ಅ೦ಪೆೈರ್ 
ಎ ೫.೧ ಅ೦ಪೆೈರ್ -  ಎಲ್ಟ್ೆಿಲಿಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಎ೦ಬ ಪದ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆಯೊ ಅಲಿಿ ಅದನುು ಬೌಲರ್ 

ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಎ೦ದು ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. ಆದಾಗ ಾ ಕೆಲ ಸ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಪಾಿಧಾನಾತೆ ಅಥವಾ 
ಸುಷ್ಟ್ುೋಕರಣಕಾುಗಿ ಪೂತ್ತಿರ್ಾಗಿ ಉಪಯೊಗಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. ಅದರ೦ತೆ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಎ೦ದು 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ಕಡೆ ಎಲ ಿ ಇಬಬರ  ಅ೦ಪೆೈರ್ ಎ೦ದು ಅರೆೈಿಸಬೆೋಕು. ಅ೦ಪೆೈರ್ ಹಾಗ  
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳು ಸಾಮಾನಾವಾದ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಲಿದಿದುರೆ, ಪೂಣಿ ವಿವರಣೆ ನಿದಿಿಷುವಾಗಿ  
ರ್ಾವ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಎ೦ದು ತ್ತಳ್ಳಸುತಿದೆ. ಪಿತ್ತ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅದಲು ಬದಲು ಓವರಗಳ್ಳಗೆ ಬೌಲರ್ 
ತುದಿಯ ಮತುಿ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಯ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಆಗಿರುತಾಿರೆ. 

ಎ  ೬ ದಾ೦ಡಿಗರು 
ಎ ೬.೧ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡ ಆಟವು ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಪಿಸುಿತ ಬಾಾಟಿ೦ಗ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ತ೦ಡ.  
ಎ ೬.೨ ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ಸದಸಾ  ದಾ೦ಡಿಗ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿ೦ದ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಪಿಸುಿತ  ಬಾಾಟಿ೦ಗ್ 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ೦ಡದ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಅ೦ತಹ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನ ಪಿತ್ತರ್ಾಗಿ 
ಬರುವ ಅಧಿಕೃತ  ಆಟಗಾರ. 

ಎ ೬.೩ ಚ್ೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ0ಡಿಗ ಅ0ದರೆ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ದಾ0ಡಿಗ.  
ಎ ೬.೪ ಚ್ೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸದ ದಾ0ಡಿಗ ಅ0ದರೆ ಚೆ0ಡು ಎಸೆದಾಗ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ದಾ0ಡಿಗ, 
ಎ ೬.೫ ದಾ೦ಡಿಗನ ನಿಗದಿತ ಜ್ಾಗ  - ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಪಿತ್ತಯೊ೦ದು ತುದಿಯಲಿಿ, ಆ ತುದಿಯ ಪಾಪಿ೦ಗ್ 

ರೆೋಖ್ೆಯ ಹಿ೦ಭಾಗದಲಿಿರುವ  ಇಡಿೋ ಆಟದ ಮೈದಾನವು ಆ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ನಿಗದಿತ 
ರ್ಾಗ. 
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ಎ ೬.೬ ಮೂಲ ತುದಿ – ಚೆ೦ಡು ಆ ಎಸೆತಕೆು ಆಟದಲಿಿ ಬ೦ದ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ದಾ೦ಡಿಗನು ಇದು ತುದಿ.  
ಎ.೬.೭ ವಿಕೆಟನುು ಅವನು/ಅವಳು ಬಿಟ್ಟುದಾಾನೆ/ಬಿಟ್ಟುದಾಾಳ  ೆ– ಓಟದ ಪಾಿರ೦ಭದಲಿಿ ದಾ೦ಡಿಗನು ಇದು ತುದಿ. 
 ಗಾಡಿ ಸಾಾನ – ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸಲು ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿ೦ತುಕೆ ೦ಡ ಸಾೆನ 

ಮತುಿ ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ ಭ೦ಗಿ. 
ಎ.6. ೮ ಬ್ಾಾಟ್ಟ0ಗ್ರನ ನಿಗದಿತ ಸಾಾನ ಅ0ದರೆ ಚೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸುವಾಗ ದಾ0ಡಿಗನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಲುಿವ 

ಸಾೆನ ಮತುಿ ಭ0ಗಿ. ಸಾಮಾನಾ ಬಾಟಿ0ಗ ಮಾಡುವ ಸಾೆನ ಅ0ದರೆ ಚೆ0ಡೆನೆುದುರಿಸುವ ದಾ0ಡಿಗ 
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತನು ವಿಕೆಟ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಲುಿವ ಸಾೆನ.  

ಎ.6. ೯ ಈ ನಿಯಮಗಳ್ಳಗಾಗಿ, ಸೊ೦ಟದ ಮಟು ಎ೦ದರೆ ದಾ೦ಡಿಗನು/ದಾ೦ಡಿಗಳು ಪ್ಪಿ೦ಗ್  ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಬಲಿ 
ನೆೋರವಾಗಿ ನಿ೦ತಾಗ ಅವನ/ಅವಳ ಪಾಾ೦ಟಿನ ಮಲ್ ತುದಿ (ಸೆ ೦ಟ ಪಟಿು) ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ 
ರ್ಾವ ಮಟುದಲಿಿರುತಿದೆ ೋ ಆ ಮಟು. 

ಎ ೭ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕ 
ಎ ೭.೧ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡ ಆಟವು ಪಿಗತ್ತಯಲಿಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಪಿಸುಿತ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ೦ಡ. 
ಎ ೭.೨ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ಸದಸಾ  ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದ ನಾಯಕನಿ೦ದ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಪಿಸುಿತ  ಕ್ಷೆೋತಿ 

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ೦ಡದ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಅ೦ತಹ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನ ಪಿತ್ತರ್ಾಗಿ 
ಬರುವ ಅಧಿಕೃತ  ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ.  

ಎ ೭.೩ ಕ್ೆೀತಿ ರಕ್ಷಕ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿರುವ ೧೧ ಅಥವಾ ಅದಕ್ರು೦ತ ಕಡಿಮ ಆಟಗಾರರನೆ ುಳಗೆ ೦ಡ 
ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡವನುು ಪಿತ್ತನಿಧಿಸುವ ಒಬಬ ಆಟಗಾರ. ಈ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಕೆೋವಲ ಬೌಲರ್ ಮತುಿ 
ಘ ಟ ರಕ್ಷಕರನುಲಿದೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದೆ ಳಗೆ ನಿಯಮ ಬದಧವಾಗಿರುವ  ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ 
ಆಟಗಾರರ ರ್ೆ ತೆಗೆ ಗೆೈರುಹಾಜರಿರುವ  ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರ  
ಒಳಗೆ ೦ಡಿರುತಾಿರೆ.  ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗಿರುವ, ಈಗಾಗಲ್ಟ್ೆೋ ಹೆ ರಗಿದುು ಒಳ ಬರಲು 
ಅ೦ಪೆೈರ್ ಅನುಮತ್ತಗೆ ಸುರ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರ್ಾವುದೆೋ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನನುು/ 
ಆಟಗಾರಳನುು ಇದು ಒಳಗೆ ಳುಿವುದಿಲಿ. 

 ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನೆ ಬಬನು/ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರೆ ಬಬಳು ತನು ನಿಯಮಿತ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದಲಿ ಿ
ತಾತ್ಕ ಪೂತ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹೆ ರ ಹೆ ೋದರೆ ಅದು ಆಟದ ಮೈದಾನದಿ೦ದ 
ಗೆೈರುಹಾಜರಿದು೦ತಾಗುವುದಿಲ ಿಮತುಿ ನಿಯಮ ೨೪೨(ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಗೆೈರುಹಾಜರಿ ಇಲಿವೆೋ ಆಟದ 
ಮೈದಾನ ಬಿಟುು ಹೆ ೋಗುವುದು) ರನವಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಬಿಟುು ಹೆ ೋಗಿದಾುನೆ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬಾರದು. 

ಎ ೮ ಬದಲ್ಲ ಆಟಗಾರ, ಬದಲಾವಣೆ ಮತುಿ ಓಟಗಾರ.  
ಎ ೮.೧ ಬದಲ್ಲ ಆಟಗಾರ - ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಸಾೆನವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವ ಆಟಗಾರ. 

ಆದರೆ ರ್ಾವ ಆಟಗಾರನ ಬದಲ್ಟ್ಾಗಿ ಬ೦ದಿರುತಾಿನೆ ೋ ಆ ಆಟಗಾರನನುು ತ೦ಡದ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ 
ಪಟಿುಯಿ೦ದ ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವುದಿಲಿ. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಕತಿವಾಗಳು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತಿ 
ಸಿೋಮಿತಗೆ ಳುಿತಿದೆ. 

ಎ ೮.೨ ಬದಲಾವಣೆ – ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನ ಸಾೆನವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿತಾಿನೆ ಮತುಿ ಅದರಿ೦ದ 
ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನಾಗುತಾಿನೆ. ಹಿೋಗೆ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆಯಿ೦ದ ಬ೦ದ ಆಟಗಾರನ ಆಟದ 
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ಮೈದಾನದಲಿಿಯ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇತರ ರ್ಾವುದೆೋ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ್ಳಗೆ 
ಮಿೋರುವುದಿಲಿ. 

ಎ ೮.೩ ಓಟಗಾರ – ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರನೆ ಬಬನು ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿದುು, ಓಡಲು ಆಗದ ಸ೦ದಭಿದಲಿ ಿ
ಅವನ/ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಓಡಲು ಬರುವ ಆ ತ೦ಡದ ಮತೆ ಿಬಬ ನೆೋಮಕಗೆ ೦ಡ ಆಟಗಾರ. 

 ಎ ೯ ಬ್ೌಲರಗಳು 
ಎ ೯.೧ ವಿಕೆಟ್ ಮೀಲ್ಲ೦ದ / ವಿಕೆಟ್ ಬಳಸಿ – ವಿಕೆಟ್ ಮತುಿ ರಿಟನ್ಿ ರೆೋಖ್ೆಯ ನಡುವೆ ಬೌಲರ್ ಓಡುವಾಗ, 

ಅವನ/ಅವಳ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಮಾಡುವ ತೆ ೋಳು ಇರುವ ಬದಿಯಲಿಿ ವಿಕೆಟ್ ಇದುರೆ, ಅವನು/ಅವಳು 
ವಿಕೆಟ್ ಮೋಲಿ೦ದ ಬೌಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದು೦ತೆ. ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆರಿಟನ್ಿ ರೆೋಖ್ೆ ಅವನ/ಅವಳ ಬೌಲಿ೦ಗ್ 
ತೆ ೋಳ್ಳನ ಬದಿಯಲಿಿದುರೆ ಅವನು/ಅವಳು ವಿಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದು೦ತೆ. 

ಎ ೯.೨ ಡೆಲ್ಲವರಿ ಸಿವ೦ಗ್ – ಬೌಲರ್ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಚೆ೦ಡನುು ಕೆೈಯಿ೦ದ ಬಿಡುವಾಗಿನ 
ತೆ ೋಳ್ಳನ ಚ್ಲನೆ. 

ಎ ೯.೩ ಬ್ೌಲ್ಲ೦ಗ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಹೆಜ್ೆೆ (ಡೆಲ್ಲವರಿ ಸೆರೈಡ್)– ಚೆ೦ಡನುು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿವ೦ಗ್ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಕೆ ನೆಯ ಎರಡು ಹೆರ್ೆೆ. ಇದು ಬೌಲರ್ 
ಒ೦ದು ಹೆರ್ೆೆಯಲಿಿ ತನು ಹಿ೦ದಿನ ಪಾದ ಊರುವುದರಿ೦ದ ಪಾಿರ೦ಭವಾಗಿ  ಅದೆೋ ಹೆರ್ೆೆಯಲಿ ಿ
ಮು೦ದಿನ ಪಾದ ಊರಿದಾಗ ಮುಗಿಯುತಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಸೆರೈಡನ ನ೦ತರದ ಸೆರೈಡ, ಮು೦ದಿನ ಪಾದ 
ಊರುವುದರೆ ೦ದಿಗೆ ಪೂಣಿಗೆ ಳುಿತಿದೆ. ಅ೦ದೆಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಸೆರೈಡ್ ನಲಿಿಯ ಹಿ೦ದಿನ ಪಾದ ಪುನಃ 
ಊರಿದಾಗ. 

ಎ ೧೦ ಚ್ೆ೦ಡು . 
ಎ ೧೦.೧ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಹೊಡೆಯಲಾಗ್ರದೆ / ಚ್ೆ೦ಡನುು ಹೊಡೆಯುವುದು – ನಿದಿಿಷುವಾಗಿ  ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸದ ಹೆ ರತು, 

ಚೆ೦ಡನುು ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ  ಹೆ ಡೆಯಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ/ ದಾ೦ಡಿನಿ೦ದ ಹೆ ಡೆಯುವುದು ಎ೦ದಥಿ. 
ಎ ೧೦.೨ ನೆೀರವಾಗ್ರ ಹಿ೦ಪುಟ್ಟಯುವುದು / ನೆೀರವಾಗ್ರ ಹೊಡೆಯುವುದು – ಈ ರಿೋತ್ತಯ ವಾಕಾಗಳ ಅಥಿ 

ರ್ಾವುದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ಸ೦ಪಕಿವಿಲಿದೆ ಎ೦ದು ಆದರೆ ಇದು ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿವನುು 
ಹೆ ರತುಪಡಿಸುವುದಿಲಿ. 

ಎ ೧೦.೩ ಪುಟ್ಟಗೆ ಇಲಿದ – ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೆ೦ಡು ನೆಲಕೆು ತಾಗದೆ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ 
ದಾ೦ಡಿಗನನುು ತಲುಪುವುದು ಇಲಿವೆೋ ದಾಟಿ  ಹೆ ೋಗುವುದು.  

ಎ ೧೧ ಓಟಗಳು 
ಎ ೧೧.೧ ಓಟವನುು ರದುಾಗೊಳಿಸುವದು – ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಬಾರದ ಓಟ. ಅದನುು 

ರದುುಪಡಿಸುವದಲಿದೆ  ದಾ೦ಡಿಗರನುು ಮ ಲ ತುದಿಗೆ ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸಬೆೋಕು. 
ಎ ೧೧.೨ ಲೆಕ್ರೆಸಬ್ಾರದ ಓಟ -  ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಓಟವಲಿ. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿರ್ಾಗಿ ಕಾಯಿಗತಗೆ ಳ್ಳಸಿದ 

ಓಟವಲಿ. ಅದು ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟವಲಿ, ಹಿೋಗಾಗಿ ರದುುಪಡಿಸುವ ಪಿಶೆು ಉದುವಿಸುವುದಿಲ.ಿ ಹಿೋಗೆ 
ಪಿಯತ್ತುಸಿದ ಓಟದ ನಷುವು ರದುುಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲಿ ಮತುಿ ಇದರ ಪಿಯುಕಿ ದಾ೦ಡಿಗರು ತಮಮ 
ಮ ಲ ರ್ಾಗಕೆು ಹಿ೦ತ್ತರುಗುವುದಿಲಿ. 
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ಎ ೧೨   ಶರಿೀರ (ವಾಕ್ರಿ)  
ಎ ೧೨.೧ ಶರಿೋರ – ಆಟಗಾರನ ಶರಿೋರ ಎ೦ದರೆ ಅವನ/ಅವಳ ಶರಿೋರ(ದೆೋಹ)ದ ರ್ೆ ತೆಗೆ ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿದುಲಿ ಿ

ಅವನ/ಅವಳ ದಾ೦ಡನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಅವನು/ಅವಳು ಧರಿಸಿದ ರ್ಾವುದೆೋ ಉಡುಪು ಅಥವಾ 
ಅಧಿಕೃತ ಬಾಹಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಮಗಿಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ೦ಡಿರುತದಿೆ. 

  ಕೆೈಗವಚ್ ಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿರಲಿ, ಕೆೈಯಲಿಿ ದಾ೦ಡು ಹಿಡಿದಿರದಿದುರೆ ಅದು ದಾ೦ಡಿಗನ 
ಶರಿೋರದ ಒ೦ದು ಭಾಗವಾಗುತಿದೆ. 

 ರ್ಾವುದೆೋ ಉಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಗಿಿ ದಾ೦ಡಿಗನ ಶರಿೋರಕೆು ಅ೦ಟಿಕೆ ೦ಡಿರದಿದುರೆ ಅದು 
ಅವನ/ಅವಳ ಶರಿೋರದ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲಿ. 

 ದಾ೦ಡಿಗನ ವಿಷಯದಲಿಿ ಹಾಕ್ರ ಕೆ ಳಿದೆ ಹಿಡಿದುಕೆ ೦ಡ ಕೆೈಗವಚ್ ಅವನ/ಅವಳ ಶರಿೋರದ 
ಭಾಗವಾಗಿರುತಿದೆ. 

 ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ ವಿಷಯದಲಿಿ ಕೆೈಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಕೆೈಗಳಲಿಿ ಹಿಡಿದುಕೆ ೦ಡ ಉಡುಪು ಇಲಿವೆೋ ಸಾಮಗಿಿ 
ಅವನ/ಅವಳ ಶರಿೋರದ ಭಾಗವಲಿ. 

 ಎ ೧೨.೨ ಉಡುಪು – ಆಟಗಾರನು ಏನೆೋ ಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡಿದುರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಕರ್ಣಣಗೆ ಕಾರ್ಣಸದ೦ತೆ ಕೆಲವು 
ಉಡುಪುಗಳನುು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸುರ ಧರಿಸಿದುರ  ಸಹ ಬಾಹಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಮಗಿಿ ಎ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸದ೦ತಹವುಗಳನುು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನುಡಕ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನುು, ಉಡುಪು ಎ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. ಕೆೈಯಲಿಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ದಾ೦ಡು ಉಡುಪಿನ ವಾಾಖ್ೆಾಯಲಿಿ ಬರುವುದಿಲಿ. 

ಎ ೧೨.೩  ಕೆೈ – ದಾ೦ಡಿಗ ಮತುಿ ಘ ಟರಕ್ಷಕನ ವಿಷಯದಲಿಿ ಕೆೈ ಎ೦ದರೆ ಕೆೈ ಮತುಿ ಕೆೈ ಮೋಲ್ಟ್ೆ 
ಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡಿರುವ ಇಡಿೋ ಕೆೈಗವಚ್. 

ಎ ೧೩ ಆಫ್ ಸೆೈಡ್/ಆರ್ನ ಸೆೈಡ್ : ಪಾಪ೦ಗ್ ರೆೀಖ್ೆಯ ಮು೦ದೆ/ಹಿ೦ದೆ 
                                                                                   ಚಿತಿ 
      ಬಲ ಗೆೈ ದಾ೦ಡಿಗ 

 

 

 
 

 

 

 

ಪಾಪಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ 
ರೆೋಖ್ೆಯ ಹಿ೦ದೆ 

ಅ೦ಪೆೈರ್ 

ಬೌಲರ್ 
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ಅನುಬ೦ಧ  ಬಿ    ದಾ೦ಡು (ನಿಯಮ ೫) 
ಬಿ ೧ ಸಾಮಾನಾ ಮಾಗಿದಶಿಕಗಳು 

ಬಿ ೧.೧ ಅಳತೆಗಳು – ಕೆಳಗಿನ ಬಿ೨ ರ೦ದ ಬಿ ೬ರ ವರೆಗಿನ ನಿಬ೦ಧನೆಗಳು ನಿಯಮದಲಿ ಿ ಹಾಗ  ಈ  
ಅನುಬ೦ಧದಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ ಅಳತೆ ಮತುಿ ನಿಬಿ೦ಧಗಳ್ಳಗೆ ಒಳಪಡುತಿವೆ. 

ಬಿ ೧.೨ ಅ೦ಟು – ಅವಶಾವಿರುವೆಡೆ ಹಾಗ  ಕನಿಷಠ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ಅ೦ಟನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲು ಅನುಮತ್ತ ಇದೆ. 
ಬಿ ೧.೩ ದಾ೦ಡಿನ ವಗಿೋಿಕರಣ – ಇತರೆ ರಿೋತ್ತಯಲಿ ಿನಿಧಿಿಷುಪಡಿಸದ ಹೆ ರತು ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ನಿದಿಿಷಠತೆಗಳು 

ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತು ಿಡಿ ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳ್ಳಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿವೆ. 
ಬಿ ೨ ಹಿಡಿಕೆಯ ನಿದಿಿಷಠತೆಗಳು  

ಬಿ ೨.೧ ಹಿಡಿಕೆ ಹಾಗ  ಬೆಿೋಡನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸಲು ಹಿಡಿಕೆಯ ಒ೦ದು ಭಾಗವನುು ಬೆಿೋಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲಿರಿುವ ಬಿರುಕ್ರನಲಿ ಿ
ಸೆೋರಿಸಲ್ಟ್ಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಕೆಳ ಭಾಗವನುು ಕೆೋವಲ ಬೆಿೋಡ ಮತು ಿಹಿಡಿಕೆಯನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸಲು ಉಪಯೊೋಗಿಸಬೆೋಕು. ಇದು ಬೆಿೋಡಿನ 
ಭಾಗವಲಿ, ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಬಿ೩ ಮತು ಿ ಬಿ೪ನುು ಅರೆೈಿಸಲು, ಬೆಿೋಡ ಎ೦ದಲ್ಟ್ೆಲಿಿ ಹಿಡಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗವೂ 
ಸೆೋರಿದೆ. 

ಬಿ ೨.೨ ಅಗತಾವಿದುರೆ ಹಿಡಿಕೆಯನುು ಅ೦ಟನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಿ  ಟೆವೈನ್ ದಾರದಿ೦ದ ಮೋಲಿನ ಭಾಗವನುು ಸುತ ಿ
ಬಹುದು. 

 ನಿಯಮ ೫.೫ನುು ಉಲಿ೦ಘಿಸದ೦ತೆ, ಮೋಲಿನ ಭಾಗದ ಹೆ ರ ಭಾಗವನುು ಒಳೆಿಯ ಹಿಡಿತ 
ಸಿಗುವುದಕೆ ುಸುರ ಮಾತಿ ವಸುವಿಿನಿ೦ದ ಹೆ ದಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮ ೫.೬ ಕೆು ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಇ೦ತಹ 
ಹೆ ದಿಕೆ ದಾ೦ಡಿನ ಭಾಗವಾಗದೆ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ವಸುಿವಾಗಿರುತಿದೆ. ಹಿಡಿತದ ವಸುವಿಿನ ಕೆಳ ತುದಿ ಕೆಳಗಿನ 
ಬಿ೨.೪ ಯಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅ೦ಚ್ಚನ ಕೆಳಗೆ ಇರಬಾರದು. 

 ಟೆವೈನ್ ದಾರ ಮತುಿ ಹಿಡಿತದ ಹೆ ದಿಕೆಯು ಬಿ ೩.೧ ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರುವ೦ತೆ  ಬೆಿೋಡಿನ ಭುಜದ ಕೆಲ ಭಾಗವನುು 
ಮುಚ್ುಚವ೦ತೆ ಹಿಡಿಕೆಯ ಮೋಲಿನ ಮತುಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಒ೦ದುಗ ಡುವ ರ್ಾಗಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ಚಚಗೆ ಇರಬಹುದು. 

 ಇವುಗಳನುು ರ್ೆ ಡಿಸುವುದಕಾುಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಡಿಕೆಯನುು ಬೆಿೋಡಿಗೆ ರ್ೆ ಡಿಸುವುದಕಾುಗಿ ಕನಿಷಠ ಪಿಮಾಣದ 
ಅ೦ಟು ಅಥವಾ ಅ೦ಟು ಪಟಿುಯ ರ್ೆ ತೆ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಅನುಮತ್ತಸಿರುವುದನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ ಬೆೋರಾವುದೆೋ 
ವಸುಿವನುು ಹಿಡಿಕೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಇರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಸೆೋರಿಸಬಾರದು. 

ಬಿ ೨.೩ ಹಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ಪದಾಥಿಗಳು. ಹಿಡಿಕೆಯ ಒಟುು ಘನ ಅಳತೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಬೆತ,ಿ ಮರ ಅಥವಾ 
ಟೆವೈನನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಪದಾಥಿಗಳ ಬಳಕೆಯು “ಎ” ಮತುಿ “ಬಿ” ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳಲಿ ಿ
ಹತಿನೆೋ ಒ೦ದು ಭಾಗಕ ು ಮತುಿ “ಸಿ” ಮತು ಿ “ಡಿ” ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡಿಗೆ ಐದನೆೋ ಒ೦ದು ಭಾಗಕೆು 
ಸಿೋಮಿತಗೆ ಳ್ಳಸಬೆೋಕು. ಇ೦ತಹ ಪದಾಥಿಗಳು ಹಿಡಿಕೆಯ ಕೆಳ ಭಾಗದಲಿ ಿ೩.೨೫ ಅ೦ಗುಲ/೮.೨೬ ಸೆ೦. 
ಮಿೋ. ಗಿ೦ತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಚಾಚ್ಬಾರದು. 

ಬಿ ೨.೪ ಹಿಡಿಕೆಯನುು ಬಿಗ್ರಯುವುದು ಮತುಿ ಹೊದಿಸುವುದು. – ಅನುಮತ್ತಸಿದ ಉದುವು ಹಿಡಿಕೆಯ ಮೋಲಿನ ಭಾಗ 
ಮತುಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಕ ಡುವ ರ್ಾಗಕ್ರು೦ತ  ಇನ ು ಮು೦ದೆ ಹಿಡಿಕೆಯ ಉದುಕೆು ಕೆಳಕ೦ಡ 
ಮಿತ್ತಯೊಳಗೆ ಇರಬೆೋಕು. 

 ಟೆವೈನ್ ದಾರದಿ೦ದ ಬಿಗಿದಿರುವುದಕೆು ೨.೫ ಅ೦ಗುಲ / ೬.೩೫ ಸೆ೦. ಮಿೋ. 
 ಹಿಡಿತದ ಹೆ ದಿಕೆ ೨.೭೫ ಅ೦ಗುಲ / ೬.೯೯ ಸೆ೦. ಮಿೋ. 

ಬಿ ೩ ಬ್ೆಿೀಡಿನ ನಿದಿಿಷಠತೆಗಳು  
ಬಿ ೩.೧ ಬೆಿೋಡ ಮುಖ್ಭಾಗ, ಹಿ೦ಭಾಗ, ಕೆಳಭಾಗ, ಬದಿಗಳು ಮತುಿ ಭುಜಗಳನುು ಹೆ ೦ದಿರುತಿದೆ. 
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ಬಿ ೩.೧.೧ ಬೆಿೋಡಿನ ಮುಖ್ ಭಾಗವು ಚೆ೦ಡನುು ಹೆ ಡೆಯುವ ಮುಖ್ಾ ಮೋಲ್ಟ್ೆೈ ಆಗಿದುು, 
ಸಮತಲವಾಗಿದುು ಅಥವಾ ಸಾ೦ಪಿದಾಯಿಕ ಒತುವಿಿಕೆಯ ಕೌಶಲಾತೆಯಿ೦ದ ಉ೦ಟಾದ 
ಅಲು ಪಿಮಾಣದ ಉಬುಬತನವನುು ಹೆ ೦ದಬಹುದು. ಹಿ೦ಭಾಗವು ವಿರುದಧ ಮೋಲ್ಟ್ೆೈ 
(ಹೆ ರಮೈ.) 

ಬಿ ೩.೧.೨ ಭುಜ, ಬದಿ ಮತುಿ ತಳ ಭಾಗಗಳು ಉಳ್ಳದ ಭಾಗಗಳಾಗಿದುು, ಮುಖ್ ಮತು ಿ
ಹಿ೦ಭಾಗಗಳನುು ಪಿತೆಾೋಕ್ರಸುತಿವೆ. 

ಬಿ ೩.೧.೩ ಹಿಡಿಕೆಯ ಎರಡ  ಬದಿಗೆ ಇರುವ ಭುಜವು, ಹಿಡಿಕೆಯು ಬೆೋಿಡಿನ ಒಳ ಭಾಗದಲಿಿ ಸೆೋರಿಸುವ 
ಮೊದಲ ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಬೆಿೋಡ ತನು ಪೂಣಿ ಅಗಲವನುು ಹೆ ೦ದುವ ರ್ಾಗದವರೆಗೆ 
ಇರುತಿದೆ.  

ಬಿ ೩.೧.೪ ತಳಭಾಗವು ಭುಜಭಾಗದ ವಿರುದಧ ಭಾಗವಾಗಿದುು ಇವೆರಡ  ಒ೦ದು ರ್ೆ ೋಡಿ ಎ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

ಬಿ ೩.೧.೫ ಬೆಿೋಡಿನ ಪಿತ್ತ ತುದಿಯಲಿಿರುವ ಬದಿಗಳು, ಭುಜ ಹಾಗ  ತಳಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ದ 
ಉದುಕ ು ಇರುತಿವೆ. 

ಬಿ ೩.೨ ಇವುಗಳನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವುದಕೆು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಕೆಯನುು ಬೆಿೋಡಿನಲಿಿ ಕ ಡಿಸುವದಕೆು ಮಾತಿ ಅಲು ಪಿಮಾಣದ 
ಅ೦ಟು ಇಲಿವೆೋ ಅ೦ಟು ಪಟಿುಯನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ ಬಿ ೨.೪, ಬಿ೩.೩ ಮತು ಿನಿಯಮ ೫.೪ರಲಿ ಿವಿವರಿಸಿದ 
ವಸುಿಗಳನುು ಬಿಟುು ಬೆೋರಾವುದೆೋ ವಸುಿಗಳನುು ಬೆಿೋಡಿನ ಮೋಲಿರಿಸಬಾರದು  ಅಥವಾ  ಸೆೋರಿಸಬಾರದು. 

ಬಿ ೩.೩ ಬ್ೆಿೀಡಿಗೆ ಹೊದಿಸುವುದು. – ನಮ ನೆ ಎ ಮತು ಿಬಿ ದಾ೦ಡುಗಳ ಬೆಿೋಡಿನ ಮೋಲ್ಟ್ೆ  ನಿಯಮ ೫.೪ ರನವಯ 
ಅನುಮತ್ತಸಿರುವುದನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ ಹೆ ದಿಕೆ ಇರುವ೦ತ್ತಲಿ.ನಮ ನೆ ಸಿ ಮತು ಿಡಿ ದಾ೦ಡುಗಳ ಬೆಿೋಡಿನ 
ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಬಟೆುಯ ಹೆ ದಿಕೆಯನುು ಹಾಕಬಹುದು.  ಇದನುು ಬಿ ೪ ರಲಿಿ ನಿದಿಿಷುಪಡಿಸಿರುವ೦ತೆ ಎ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು. 

 ಸಿ ಮತುಿ ಡಿ ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳ್ಳಗೆ ಪರಿಮಿತ್ತಸಿದ ಬಟೆುಯ ಹೆ ದಿಕೆಯು ಬಿ ೪.೧ ರಲಿ ಿ
ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಿರುವ೦ತೆ ಸ೦ಸುರಣೆಯ ಮೊದಲು ೦.೦೧೨ಅ೦ಗುಲ / ೦.೩ ಮಿ.ಮಿೋ.ಗಿ೦ತ 
ದಪುಗಿರಬಾರದು. 

 ಮೋಲ್ಟ್ೆ ನಿಯಮ  ೫.೪ ಮತು ಿಕೆಳಗಿನ ಬಿ ೪ರಲಿ ಿಉಲ್ಟ್ೆಿೋಖಿಸಿರುವ ರ್ಾವುದೆೋ ವಸು ಿದಾ೦ಡಿನ ಭಾಗವೆ೦ದು 
ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕು ಹಾಗ  ಬಿ ೮ರಲಿಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಿರುವ೦ತೆ ಅಳತೆ ಮಾಪಕದಲಿಿ ಹಾದು ಹೆ ೋಗಬೆೋಕು. 

ಬಿ ೪ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುಿ ದುರಸಿ ಿ
ಬಿ ೪.೧ ಬೆಿೋಡಿನ ಮೋಲಮೈಯನುು, ತೆೋವಾ೦ಶ ಆವರಿಸಿಕೆಯನುು ತಡೆಯುವುದಕಾುಗಿ ಮತುಿ ಅಥವಾ ಪಾಿಕೃತ್ತಕವಾದ 

ಕು೦ದುಗಳನುು ಮರೆ ಮಾಡಲು ಘನರ ಪದಲಿರಿದ ವಸುವಿನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಹುದು. ಪಾಿಕೃತ್ತಕ 
ಕು೦ದುಗಳನುು ಮರೆ ಮಾಡಿ ಏಕರ ಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಣಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ೦ತಹ ಕಿಮವು, ಬೆಿೋಡಿನ 
ಮೋಲ್ಟ್ೆೈ ಬಣಣವನುು ಬಹುಮಟಿುಗೆ ಬದಲಿಸಬಾರದು. 

ಬಿ. ೪.೨ ನಿಯಮ ೫.೪ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ೦ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುಿ ದುರಸಿಿಗಾಗಿ ವಸುಿಗಳನುು ಉಪಯೊಗಿಸಿಬಹುದಾಗಿದುು, 
ಇವು ಬೆಿೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ುಚವರಿರ್ಾಗಿರುತಿವೆ. ಆದರ  ನಿಯಮ ೫.೬ ಗಮನಿಸಿ. 

 ಇ೦ತಹ ರ್ಾವುದೆೋ ವಸು ಿನಿಯಮ ೫.೪.೧ರ ಹೆ ರತಾಗಿ ಬೆಿೋಡಿನ ಹಿ೦ಭಾಗದ ರ್ಾವುದೆೋ ಭಾಗದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ 
ಬರಬಾರದು ಮತುಿ ಅದನುು ಹಾನಿಗೆ ೦ಡ ಭಾಗದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ನಿರ೦ತರ ಹೆ ದಿಕೆರ್ಾಗಿ ಮುಚ್ಚಚದಾಗ ಮಾತಿ 
ಅನವಯಿಸುವುದು. 

 ದುರಸಿಿಗಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ವಸುಿವು ಬೆಿೋಡಿನ ಉದುಕೆು ಹಾನಿಗೆ ೦ಡ ರ್ಾಗದ ಎರಡ  ದಿಕ್ರುಗೆ ೦.೭೯ 
ಅ೦ಗುಲ / ೨.೦ ಸೆ೦. ಮಿೋ.  ಗಿ೦ತ ಹೆಚಾಚಗಿರಬಾರದು. ಒ೦ದು ವೆೋಳ  ೆ ಬಿಗಿಯಲು ನಿರ೦ತರ ಪಟಿು 
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ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದಾಗ ರ್ಾವುದೆೋ ಪಟಿು ಒ೦ದರ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಒ೦ದು ಬ೦ದರೆ ಅದರ ಒಟುು ದಪು ಗರಿಷಠ ೦.೦೪  
ಅ೦ಗುಲ / ೦೧ ಸೆ೦. ಮಿೋ ಮಿತ್ತಯನುು ಉಲ೦ಿಘಿಸಬಾರದು. 

 ರ್ಾವುದೆೋ ಘನವಲಿದ ವಸುಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದರೆ, ಅದು ಒಣಗಿದಾಗ ಆಗುವ ಪದರಿನ ದಪು ೦.೦೪ಅ೦ಗುಲ 
/ ೦೧ ಸೆ೦. ಮಿೋ ಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಚಗಿರಬಾರದು. 

 ಹೆಚ್ುಚವರಿರ್ಾಗಿ, ಬಿ, ಸಿ ಮತುಿ ಡಿ ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳ್ಳಗೆ ಹಾನಿಗೆ ಳುಿವುದನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ದಾ೦ಡಿನ 
ತಳಭಾಗ ಮತು ಿಅಥವಾ ಬೆಿೋಡಿಗೆ ಸಮಾ೦ತರವಾಗಿರುವ ಬದಿಗಳ್ಳಗೆ  ವಸುಗಿಳನುು ಸೆೋರಿಸಬಹುದು.  

ಬಿ ೪.೩ ಅನುಮತ್ತಸಿದ ಹೆ ದಿಕೆಗಳು, ದುರಸಿಿ ಪದಾಥಿಗಳು ಮತು ಿ ತಳ ಭಾಗದ ರಕ್ಷಕಗಳು ದಪುದಲಿ ಿ
ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಳತೆಗಳನುು ಮಿೋರಬಾರದು, ಅವುಗಳು ಬೆೋಕಾದರೆ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ತ್ತಳ್ಳಸಿದ ಅಳತೆಗಳ್ಳಗೆ 
ಹೆಚ್ುಚವರಿರ್ಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟಾುರೆ ದಾ೦ಡು ಬಿ ೮ ರಲಿ ಿತ್ತಳ್ಳಸಿದ೦ತೆ ಅಳತೆಮಾಪಕದಲಿಿ ಹಾದು 
ಹೆ ೋಗಬೆೋಕು. 

ಬಿ ೫ ತಳಭಾಗ ಮತುಿ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಸೆೀರಿಸುವ ವಸುಿ  – ಉಪಯೊೋಗಿಸುವ ಕಟಿುಗೆಯು ೦.೩೫ ಅ೦ಗುಲ / ೦.೮೯ ಸೆ೦. ಮಿೋ. 
ಗಿ೦ತ ದಪುಗಿರಬಾರದು. 

 ತಳಭಾಗದಲಿಿ ಸೆೋರಿಸುವ ವಸುಿ ರ್ಾವುದೆೋ ರ್ಾಗದಲಿಿ ೨.೫ ಅ೦ಗುಲ / ೬.೩೫ ಸೆ೦. ಮಿೋ ಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಚಗೆ ಬೆಿೋಡಿನ 
ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಬರಬಾರದು. 

 ಬದಿಗಳಲಿಿ ಸೆೋರಿಸಿದ ವಸು ಿಬದಿಗಳ್ಳ೦ದ ೧ ಅ೦ಗುಲ / ೨.೫೪ ಸೆ೦. ಮಿೋ ಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಬೆಿೋಡಿನ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಬರಬಾರದು. 
ಬಿ ೬ ವಾರ್ಣಜಾ ಗುರುತುಗಳು – ಈ ಗುರುತುಗಳು೦.೦೦೮ ಅ೦ಗುಲ / ೦.೦೨ ಸೆ೦. ಮಿೋ. ಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ದಪುಗಿರಬಾರದು. 

ಹಿ೦ಭಾಗದಲಿಿ ಅವು ೫೦% ಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ರ್ಾಗವನುು ಆವರಿಸಬಾರದು. ಬೆಿೋಡಿನ ಮುಂಭಾಗದಲಿ ಿಅವು ಮೋಲಿನಿ೦ದ ೯ 
ಅ೦ಗುಲ / ೨೨.೮೬ ಸೆ೦. ಮಿೋ. ರ್ಾಗದೆ ಳಗೆ ಸಿೋಮಿತಗೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಈ ಅಳತೆಯನುು ಹಿಡಿತದ ಕೆಳಅ೦ಚ್ಚನಿ೦ದ  
ಬಿ.೨.೨ ಮತುಿ ಬಿ.೨.೪ರಲಿಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಿದ೦ತೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. 

ಬಿ ೭ ಡಿ ನಮೂನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳು 
 ಡಿ ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳು ನಿಯಮ ೫ ಮತುಿ ಈ ಅನುಬ೦ಧದಲಿ ಿ ಗೆ ತುಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿದಿಿಷುತೆಗಳ್ಳಗೆ ಮತುಿ 

ನಿಬಿ೦ಧಗಳ್ಳಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೆೋಕು. ರ್ೆ ತೆಗೆ ಬೆಿೋಡು 
ಬಿ ೭.೧ ಲ್ಟ್ಾಾಮಿನೆೋಟ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮ ರು ಪಟಿುಗಳ್ಳಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಚಗಿರದ ಮರವನುು 

ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಹುದು. 
ಬಿ ೭.೨  ನಿಯಮ ೫.೫ ಉಲ೦ಿಘಿಸದ೦ತೆ ಬಣಣದಿುರಬಹುದು. 

ಅ ೮ ದಾ೦ಡಿನ ಮಾಪಕ 
 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ ಇರುವ ಎಲಿ ದಾ೦ಡುಗಳು ನಿಯಮ ೫.೭ರಲಿಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವ ನಿದಿಿಷುತೆಗಳ್ಳಗೆ 

ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೆೋಕು. ನಿಯಮ ೫.೪ರಲಿಿ ಅನುಮತ್ತಸಿರುವ೦ತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಹಿತ ಇಲವಿೆೋ ಹೆ ದಿಕೆ ಇಲದಿೆೋ 
ದಾ೦ಡಿನ  ಮಾಪಕದಲಿಿ ಹಾದು ಹೆ ೋಗಬೆೋಕು. ಅದರ ಆಕೃತ್ತ ಮತುಿ ಅಳತೆ ಕೆಳಗಿನ೦ತ್ತರಬೆೋಕು. 

   
     
 
                                                     

   
          

 

ತೂರ್ತನ ಅಳತೆಗಳು:     ಅಗಲ -   ೪.೩೩ ಅ೦ಗುಲ / ೧೧.೦೦ಸೆ೦.ಮಿೋ. ಆಳ   - ೨.೬೮ ಅ೦ಗುಲ / ೬.೮ ಸೆ೦. ಮಿೋ. 
      ಅ೦ಚ್ು-   ೧.೬೧ ಅ೦ಗುಲ / ೪.೧ ಸೆ೦. ಮಿೋ. ತ್ತರುವು- ೦.೨೦ ಅ೦ಗುಲ / ೦.೫ ಸೆ೦. ಮಿೋ.   

 

ಅ೦ಚು 

ಆಳ  ಅಗಲ  

ತ ತ್ತನ ಕೆಳ ಅ೦ಚ್ು ೧೨.೦ ಅ೦ಗುಲ 

/೩೦.೫ ಸೆ೦.ಮಿೋ. ವಾಾಸದ ವತುಿಳದ 

ಕಮಾನಾಗಿದುು, ವತುಿಳದ ಮಧಾಬಿ೦ದು 

ತ ತ್ತನ ಲ೦ಬದ ಮದಧುದಲಿಿರಬೆೋಕು. 
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ಅನುಬ೦ಧ ಸಿ 

ನಿಯಮ ೬ (ಆಟದ ಪಟಿು) ಮತುಿ ನಿಯಮ ೭ (ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

೮ ಅಡಿ ೮ ಅ೦ಗುಲ ೨.೬೪ಮಿೋ. 

ರಿಟ
ನಿ
 ಕ್ರ
ಿೋಸ್ಟ

 
ಪಾಪಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ 

 ರಿ
ಟನ

ಿ 
 ಕ್ರ
ಿೋಸ್ಟ

 

ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ 

೯ ಅ೦ಗುಲ / ೨೨.೮೬ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 

ಕನಿಷಠ ೧೨ ಅಡಿ / ೩.೬೬ ಮಿೋ. 

ಕನಿ
ಷಠ 
೮ 
ಅಡಿ

 /
 ೨
.೪
೪ 
ಮಿ
ೋ. 

ಆಟ
ದ 
ಪಟಿ

ು ೨
೨ 
ಗಜ

 /
 ೨
೦.
೧೨

 ಮಿ
ೋ. 
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ಅನುಬ೦ಧ ಡಿ 

ನಿಯಮ ೮ (ಘ ಟಗಳು) 

 

                    

 

       ಬೆೋಲ್ಸ  ನಿದಿಿಷಠತೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಆಟಕೆು 

                                                        ಅ = ೧.೩೮ ಅ೦ಗುಲ/೩.೫೦ಸೆ೦.ಮಿೋ. 

              ಅ        ಬ        ಕ                    ಬ = ೨.೩೧ ಅ೦ಗುಲ / ೫.೪೦ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 

                     ಡ                                 ಕ = ೦.೮೧ ಅ೦ಗುಲ/೨.೦೬ ಸೆ೦.ಮಿೋ 

             ಡ = ೪.೩೧ ಅ೦ಗುಲ / ೧೦.೯೫ ಸೆ೦. ಮಿೋ.  

ಘೂಟಗಳು 
         ಹಿರಿಯರ ಆಟಕೆೆ          ಕ್ರರಿಯರ ಆಟಕೆೆ 
 ಎತಿರ  =  ೨೮  ಅ೦ಗುಲ / ೭೧.೧ ಸೆ೦.ಮಿೋ.    ೨೮ ಅ೦ಗುಲ / ೭೧.೧ ಸೆ೦.ಮಿೋ.  
ವಾಾಸ  =  ಗರಿಷಠ   ೧.೫ ಅ೦ಗುಲ / ೩.೮೧ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 
     ಕನಿಷಠ ೧.೩೮ ಅ೦ಗುಲ / ೩.೫೦ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 
ಅಗಲ – ಒಟಾುರೆ       ೯ ಅ೦ಗುಲ / ೨೨.೮೬ ಸೆ೦.ಮಿೋ. 
 

೨೮”
”

Max 

೨೮.೫” 

Max  

೧.೫”  

Min 

೧.೩೮” 
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ಅನುಬ೦ಧ ಇ 

 

 

ಈ ಚ್ಚತಿಗಳು ಏನು ಉಲ್ಟ್ೆೋಿಖಿಸುವುದೆ೦ದರೆಃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಸ೦ಪಕಿ ನೆೋಯಿಗೆ ಇರಬಾರದು. 

• ತೆ ೋರು ಬೆರಳು ಮತುಿ ಹೆಬೆಬರಳ ನಡುವೆ ಪ್ೋಷಕವಾಗಿ ಹಿಗೆದ೦ತಹ ವಸುಿವಿನ ಒ೦ದೆೋ 

ತು೦ಡಿನ ಪಟಿು ಇರಬಹುದು. 

• ಮತುಿ ಕೆೈ ಗವಚ್ವನುು ಹಾಕ್ರಕೆ ೦ಡಿರುವ ಹೆಬೆಬರಳನುು ಪೂತ್ತಿರ್ಾಗಿ ಚಾಚ್ಚದಾಗ, ಪಟಿುಯ 

ಮೋಲಿನ ತುದಿಯು ಬಿಗಿರ್ಾಗಿದುು  ತೆ ೋರುಬೆರಳು ಮತುಿ ಹೆಬೆಬರಳ ತುದಿಗಳನುು ರ್ೆ ೋಡಿಸುವ 

ಸರಳ ರೆೋಖ್ೆಯ ಹೆ ರಚಾಚ್ಬಾರದು.  
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ಸೂಚ್ಾಾ೦ಹ 

 ನಿಯಮ ಪುಟ 
 ಪಿೋಠಿಕೆ ೮ 

 ನಿಯಮ  ೧  ಆಟಗಾರರು ೯ 

೧.೧ ಆಟಗಾರರ ಸ೦ಖ್ೆಾ  

೧.೨ ನೆೋಮಕ ಹಾಗ  ಆಟಗಾರರ ಸ೦ಖ್ೆಾ  

೧.೩ ನಾಯಕ  

೧.೪ ನಾಯಕರ ಜವಾಬಾುರಿ  

 ನಿಯಮ  ೨  ಅ೦ಪೆೈರ್ ೧೦ 

೨.೧ ನಿಯುಕ್ರಿ ಮತುಿ ಹಾಜರಾತ್ತ  

೨.೨ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ  

೨.೩ ನಾಯಕರೆ ಡನೆ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ನೆ  

೨.೪ ಘ ಟಗಳು, ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು ಮತುಿ ಬೌ೦ಡರಿಗಳು  

೨.೫ ಪ೦ದಾವನುು ನಡೆಸುವುದು, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತುಿ ಸಾಮಗಿಿಗಳು  

೨.೬ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮತುಿ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಆಟ  

೨.೭ ಆಟ ನಡೆಸಲು ಯುಕಿವಾದ  ಅ೦ಶಗಳು  

೨.೮ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನುಚ್ಚತ ಸ್ಟ೦ದಭಿಗಳಲಿಿ ಆಟವನುು ನಿಲಿಿಸುವುದು  

೨.೯ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಸಾೆನ  

೨.೧೦ ಅ೦ಪೆೈರ್ ತುದಿಯನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವುದು  

೨.೧೧ ಭಿನಾುಭಿಪಾಿಯ ಹಾಗು ವಿವಾದ  

೨.೧೨ ಅ೦ಪೆೈರ್ ನಿಣಿಯ  

೨.೧೩ ಸನೆುಗಳು  

೨.೧೪ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ್ಳಗೆ ತ್ತಳ್ಳಸುವುದು  

೨.೧೫ ಸೆ ುೋರಿನ ನಿಖ್ರತೆ  
 ನಿಯಮ   ೩  ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳು ೧೫ 
೩.೧ ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ ನೆೋಮಕಾತ್ತ  
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೩.೨ ಸೆ ುೋರಿನ ನಿಖ್ರತೆ  
೩.೩ ಸನೆುಗಳನುು ಅ೦ಗಿೋಕರಿಸುವುದು  
 ನಿಯಮ ೪   ಚೆ೦ಡು ೧೬ 
೪.೧ ತ ಕ ಮತುಿ ಅಳತೆ  
೪.೨ ಚೆ೦ಡುಗಳ ಅನುಮೊೋದನೆ ಮತುಿ ನಿಯ೦ತಿಣ  
೪.೩ ಹೆ ಸ ಚೆ೦ಡು  
೪.೪ ಒ೦ದುದಿನಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ಚಚನ ದಿನಗಳ ಪ೦ದಾದಲಿಿ ಹೆ ೋಸಚೆ೦ಡಿನ್ಅ ಬಳಕೆ  
೪.೫ ಚೆ೦ಡು ಕಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಆಡಲು ಬಾರದ ಸಿೆತ್ತಯಲಿಿರುವುದು  
೪.೬ ಮಾಪನಗಳು  
 ನಿಯಮ    ೫   ದಾ೦ಡು ೧೭ 
೫.೧ ದಾ೦ಡು  
೫.೨ ಹಿಡಿಕೆ  
೫.೩ ಆಡುವ ಭಾಗ (ಬೆಿೋಡ)  
೫.೪ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುಿ ದುರಸಿಿ   
೫.೫ ಚೆ೦ಡಿಗೆ ಹಾನಿ  
೫.೬ ಚೆ೦ಡಿನೆ ೦ದಿಗೆ ಸ೦ಪಕಿ  
೫.೭ ದಾ೦ಡಿನ ಅಳತೆಯ ಮಿತ್ತ  
೫.೮ ದಾ೦ಡಿನ ವಗಿೋಿಕರಣಗಳು  
 ನಿಯಮ ೬  ಆಟದ ಪಟಿು (ಪಿಚ್) ೧೯ 
೬.೧ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ವಿಸಿಿೋಣಿ  
೬.೨ ಆಡಲು ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಯುಕಿತೆ (ಫಟನೆಸ)  
೬.೩ ಆಯು ಮತುಿ ಸಿದಧತೆ  
೬.೪ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ  
೬.೫ ಹುಲಿಿನಲದಿ ಆಟದ ಪಟಿು  
೬.೬ ಚ್ಚಕುವರ ಕ್ರಿಕೆೋಟ  
 ನಿಯಮ  ೭  ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು ೨೦ 
೭.೧ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು  
೭.೨ ಬೌಲಿ೦ಗ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ  
೭.೩ ಪ್ಪಿ೦ಗ  ಕ್ರಿೋಸ್ಟ  
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೭.೪ ರಿಟನ್ಿ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ  
 ನಿಯಮ  ೮    ಘ ಟಗಳು ೨೧ 
೮.೧ ವಿವರಣೆ, ಅಗಲ ಮತುಿ ನೆಡುವಿಕೆ  
೮.೨ ಘ ಟಗಳ ಅಳತೆ  
೮.೩ ಬೆೋಲ್ಸ  
೮.೪ ಕ್ರರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್  
೮.೫ ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸದಿರುವುದು  

 ನಿಯಮ  ೯  ಆಟದ ಮೈದಾನವನುು ಸಿದಧಪಡಿಸುವುದು ಮತುಿ ಉಸುಿವಾರಿ ೨೨ 
೯.೧ ರೆ ೋಲಿ೦ಗ್ (ಉರುಳುಕಲುಿ ಉರುಳ್ಳಸುವುದು)  
೯.೨ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲಿನ ಕಸವನುು ತೆಗೆಯುವುದು  
೯.೩ ಹುಲುಿ ಕತಿರಿಸುವುದು  
೯.೪ ಆಟದ ಪಟಿುಗೆ ನಿೋರು ಹನಿಸುವುದು  
೯.೫ ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳನುು ಮರು ಗುರುತು ಮಾಡುವುದು  
೯.೬ ಹೆರ್ೆೆಯ ಗುರುತುಗಳನುು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು  
೯.೭ ಹೆರ್ೆೆಯ ಗುರುತುಗಳನುು ಭದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತುಿ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಉಸುಿವಾರಿ  
೯.೮ ಹುಲಿಿನಲದಿ ಆಟದ ಪಟಿು  
 ನಿಯಮ  ೧೦  ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಹೆ ದಿಸುವುದು ೨೪ 
೧೦.೧ ಅ೦ದಾಕೆು ಮೊದಲು  
೧೦.೨ ಪ೦ದಾದ ಅವಧಿಯಲಿ ಿ  
೧೦.೩ ಹೆ ದಿಕೆ ತೆಗೆಯುವುದು  
 ನಿಯಮ  ೧೧ ವಿರಾಮಗಳು ೨೫ 
೧೧.೧ ವಿರಾಮವೆ೦ದರೆ  
೧೧.೨ ವಿರಾಮಗಳ ಅವಧಿ  
೧೧.೩ ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿ  
೧೧.೪ ವಿರಾಮಗಳ  ನಿಧಾಿರಿತ ಅವಧಿಯನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವುದು  
೧೧.೫ ಊಟದ ವಿರಾಮದ  ನಿಧಾಿರಿತ ಅವಧಿಯನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವುದು  
೧೧.೬ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮದ ನಿಧಾಿರಿತ ಸಮಯವನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವುದು   
೧೧.೭ ಊಟದ ಮತುಿ ಚ್ಹಾ ವಿರಾಮ – ೯ ಹುದುರಿಗಳ ಪಥನ  
೧೧.೮ ಪಾನಿೋಯ ವಿರಾಮ  
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೧೧.೯ ವಿರಾಮಗಳನುು ತಾಜಿಸಲು ಒಪು೦ದ  
೧೧.೧೦ ಸೆ ುೋರರ್ ಗಳ್ಳಗೆ  ತ್ತಳ್ಳಸುವುದು  
   
 ನಿಯಮ  ೧೨  ಆಟದ ಪಾಿರ೦ಭ ಮತುಿ ಮುಕಾಿಯ ೨೯ 
೧೨.೧ “ಪೆಿೋ” ಕರೆಯುವುದು  
೧೨.೨ “ಟೆೈ೦” ಕರೆಯುವುದು  
೧೨.೩ ಬೆೋಲ್ಸ ಗಳನುು ತೆಗೆಯುವುದು  
೧೨.೪ ಹೆ ಸ ಓವರ್ ಪಾಿರ೦ಭಿಸುವುದು  
೧೨.೫ ಓವರ್ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು  
೧೨.೬ ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆ – ಓವರ್ ಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ  
೧೨.೭ ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆ – ಆಟದಲಿಿ ತಡೆಗಳು  
೧೨.೮ ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆ – ಸರದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮಗಳು  
೧೨.೯ ಪ೦ದಾದ ಮುಕಾಿಯ  
೧೨.೧೦ ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಓವರನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು  
೧೨.೧೧ ಪ೦ದಾದ ಕೆ ನೆಯ ಘ್೦ಟೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಬೌಲರ್ ಓವರನುು  

ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸಲ್ಟ್ಾಗದಿರುವುದು 
 

 ನಿಯಮ  ೧೩  ಸರದಿ (ಇನಿು೦ಗ್ಸ) ೩೨ 
೧೩.೧ ಸರದಿಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ  
೧೩.೨ ಅದಲು ಬದಲು ಸರದಿ  
೧೩.೩ ಪೂನಿಗೆ ೦ಡ ಸರದಿ  
೧೩.೪ ನಾಣಾ ಚ್ಚಮುಮವಿಕೆ  
೧೩.೫ ನಿಧಾಿರವನುು ತ್ತಳ್ಳಸುವುದು  
 ನಿಯಮ  ೧೪  ಮರಳ್ಳ ಸರದಿಯ ಮು೦ದುವರಿಕೆ ೩೩ 
೧೪.೧ ಮೊದಲನೆಯ ಸರದಿಯಲಿಿ ಮುನುಡೆ  
೧೪.೨ ತ್ತಳ್ಳಸುವುದು  
೧೪.೩ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ಆಟ ಆಗದಿದುರೆ  
 ನಿಯಮ  ೧೫  ಸರದಿಯ ಸಮಾಪಿಿಯ ಘ ೋಷಣೆ ಮತುಿ ತಾಜಿಸುವುದು ೩೪ 
೧೫.೧ ಸರದಿ ಸಮಾಪಿಿಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು  
೧೫.೨ ಸರದಿಯನುು ತಾಜಿಸುವುದು  
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೧೫.೩ ತ್ತಳ್ಳಸುವುದು  
 ನಿಯಮ  ೧೬  ಫಲಿತಾ೦ಶ ೩೫ 
೧೬.೧ ಗೆಲವು – ಎರಡು ಪಾಳ್ಳಗಳ ಪ೦ದಾ  
೧೬.೨ ಗೆಲವು ಒ೦ದು ಸರದಿಯ ಪ೦ದಾ  
೧೬.೩ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಪ೦ದಾವನುು ಅನುದಾನಿಸುವುದು  
೧೬.೪ ನಿಯಮ ೧೩.೧.೨ರ ಅನುಸಾರ ಒಪು೦ದಗಳುಳಿ ಪ೦ದಾಗಳು  
೧೬.೫ ಇತರ ಎಲ್ಟ್ಾಿ ಪ೦ದಾಗಳು – ಟೆೈ ಅಥವಾ ಸಮ (ಡಾಿ)  
೧೬.೬ ಗೆಲುವಿನ ಹೆ ಡೆತ ಇಲಿವೆೋ ಅತ್ತರಿಕಿ ಓಟಗಳು  
೧೬.೭ ಫಲಿತಾ೦ಶದ  ವಾಾಖ್ೆಾ  
೧೬.೮ ಸರಿರ್ಾದ ಫಲಿತಾ೦ಶ  
೧೬.೯ ಸೆ ುೋರಿ೦ಗನಲಿಿ ಲ್ಟ್ೆ ೋಪಗಳು  
೧೬.೧೦ ಫಲಿತಾ೦ಶ ಬದಲಿಸಬಾರದು  
 ನಿಯಮ  ೧೭  ಓವರ್ ೩೭ 
೧೭.೧ ಎಸೆತಗಳ ಸ೦ಖ್ೆಾ  
೧೭.೨ ಓವರ್ ಪಾಿರ೦ಭ  
೧೭.೩ ಎಸೆತಗಳ ನಿಯಮ ಬದಧತೆ  
೧೭.೪ ಓವರ್ ಕರೆಯುವುದು  
೧೭.೫ ಅ೦ಪೆೈರ್ ತಪಾುಗಿ ಎರ್ಣಸುವುದು  
೧೭.೬ ಬೌಲರ್ ತುದಿ ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವುದು  
೧೭.೭ ಓವರ್ ಪೂಣಿಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು  
೧೭.೮ ಓವರಿನ ಮಧಾದಲಿಿ ಬೌಲರ್ ಅಸವಸೆನಾಗುವುದು ಇಲಿವೆೋ  

ಅಮಾನತುಿಗೆ ಳುಿವುದು 
 

 ನಿಯಮ  ೧೮  ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ ೩೯ 
೧೮.೧ ಓಟ  
೧೮.೨ ಅನುಮತ್ತಸದ ಓಟಗಳು ಮತುಿ ಓಟಗಳನುು ಲ್ಟ್ೆಕುಕೆು ತೆಗೆದು ಕೆ ಳಿದಿರುವದು  
೧೮.೩ ಅಪೂಣಿ ಓಟಗಳು  
೧೮.೪ ಆಕಸಿಮಕ ಅಪೂಣಿ ಓಟ  
೧೮.೫ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕ ಅಪೂಣಿ ಓಟ  
೧೮.೬ ಅನುದಾನಿಸುವ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು  



121 

 

೧೮.೭ ಬೌ೦ಡರಿಗಳ್ಳ೦ದ ಓಟ ಗಳ್ಳಕೆ  
೧೮.೮ ಬಾಾಟರ‘ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ  
೧೮.೯ ದಾ೦ಡಿಗನು ಔಟ್ ಆದ ಸ೦ದಭಿಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆದಾಗ 

ಪರಿಗರ್ಣಸಬೆೋಕಾದ ಓಟಗಳು 
 

೧೮.೧೦ ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವುದು  
೧೮.೧೧ ದಾ೦ಡಿಗರು ತವು ಬಟು ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ಳ ಬರುವುದು  
೧೮.೧೨ ದಾ೦ಡಿಗರು ತವು ಬಿಟು ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಮರಳ್ಳ ಬರುವುದು  
 ನಿಯಮ  ೧೯ ಬ್ೌ೦ಡರಿಗಳು ೪೩ 
೧೯.೧ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯನುು   ನಿಧಿರಿಸುವುದು  
೧೯.೨ ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು  
೧೯.೩ ಸಿೋಮಾ ರೆೋಖ್ೆಯನುು ಸವಸಾೆನಕೆು ತರುವುದು  
೧೯.೪ ಚೆ೦ಡು ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ನೆಲಕೆು ತಾಗುವುದು  
೧೯.೫ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು  ಬೌ೦ಡರಿರ್ಾಚೆ ನೆಲದ ಸ೦ಪಕಿದಲಿಿರುವುದು  
೧೯.೬ ಬೌ೦ಡರಿ ಗಳ್ಳಕೆ  
೧೯.೭ ಬೌ೦ಡರಿಗಳ್ಳ೦ದ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ  
೧೯.೮ ಮೋರೆ ಮಿೋರಿದ ಎಸೆತ ಅಥವಾ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ ಉದೆುೋಶ ಪೂರಿತ  ಕೃತಾ  
 ನಿಯಮ ೨೦  ಡೆಡ್ ಬ್ಾಲ್ ೪೬ 
೨೦.೧ ಬಾಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ  
೨೦.೨ ಚೆ೦ಡು ಅ೦ತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆೈ  ಸೆೋರುವುದು  
೨೦.೩ ಓವರ್ ಅಥವಾ “ಟೆೈ೦” ಕರೆಯುವುದು  
೨೦.೪ ಅ೦ಪೆೈರ್ “ಡೆಡ್ ಬಾಲ್” ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು  
೨೦.೫ ಚೆ೦ಡು ರ್ಾವಾಗ ಆಟದಲಿಿ (ಡೆಡ್ ಅವಸೆೆಯಿ೦ದ ಹೆ ರಬರುವುದು - ceases to be dead) 

ಬರುತಿದೆ೦ದರೆ 
 

೨೦.೬ ಡೆಡ್ ಬ್ಾಲ್ ನಿರ್ಾಿರವನುು ಹಿ0ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬ್ಾರದು  
೨೦. ೭  ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ – ಓವರಿನ ಒ೦ದು ಎಸೆತವೆ೦ದು ಎರ್ಣಸುವುದು  
 ನಿಯಮ  ೨೧  ನೊೀ ಬ್ಾಲ್ (ನಿಯಮ ಬ್ಾಹಿರ ಎಸೆತ) ೫೦ 
೨೧.೧ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಶೆೈಲಿ  
೨೧.೨ ನಿಯಮಬದಧ ಎಸೆತ (ಬೌಲಿ೦ಗ್) – ತೆ ೋಳು  
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೨೧.೩ ಚೆ೦ಡನುು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಎಸೆಯುವುದು ಇಲಿವೆೋ ತೆ ೋಳ್ಳನ ಮಟುದ ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ 
ಹಾಕುವುದು 

 

೨೧.೪ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ರು೦ತ ಮೊದಲು ಬೌಲರ್ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತುದಿಗೆ 
ಎಸೆಯುವುದು 

 

೨೧.೫ ನಿಯಮಬದಧ ಎಸೆತ – ಪಾದಗಳ ಸಾೆನ  
೨೧.೬ ಬೌಲರ್ ಬೌಲಿ೦ಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುವುದು  
೨೧.೭ ಚೆ೦ಡು ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಪುಟಿಯುವುದು, ನೆಲದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಉರುಳುವುದು ಮತುಿ ಆಟದ 

ಪಟಿುಯ ಹೆ ರಗೆ ಪುಟಿಗೆ ಆಗುವುದು 
 

೨೧.೮ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನನುು /ದಾ0ಡಿಗಳನುು ಆಟದ ಪಟಿು ಬಿದುವ0ತೆ ಮಾಡುವುದು 
ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ ಮು೦ದೆ ಚೆಂಡು ಬ೦ದು ನಿಲುಿವುದು 

 

೨೧.೯ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲುಟು ಚೆ೦ಡನುು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ತಡೆದರೆ  
೨೧.೧೦ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ತಲ್ಟ್ೆಯಮೋಲಿ೦ದ ಚೆ೦ಡು ಎಗರುವುದು  
೨೧.೧೧ ಇತರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲಿ೦ಘನೆಗಾಗಿ “ನೆ ೋ ಬಾಲ್” ಕರೆಯುವುದು  
೨೧.೧೨ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆಯನುು ಹಿ೦ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವುದು  
೨೧.೧೩ ನೆ ೋ ಬಾಲ್  ವೆೈಡ್  ಕರೆಯನುು ಅಮಾನಾಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು  
೨೧.೧೪ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲ ಿ  
೨೧.೧೫ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಕರೆಗೆ ದ೦ಡ  
೨೧.೧೬ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ದಿ೦ದ ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಹೆೋಗೆ ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು  
೨೧.೧೭ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ಎರ್ಣಸಬಾರದು.  
೨೧.೧೮ ನೆ ೋ ಬಾಲ್ ನಿ೦ದ ಔಟ್ ಆದಾಗ.  
 ನಿಯಮ ೨೨  ವೆೈಡ್ ಬ್ಾಲ್ ೫೪ 
೨೨.೧ ವೆೈಡ್ ನಿಧಿರಿಸುವುದು  
೨೨.೨ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ಸನೆು ಮಾಡುವುದು.  
೨೨.೩ ವೆೈಡ್ ಕರೆಯನುು ಹಿ೦ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವುದು  
೨೨.೪ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಎಸೆತ ವೆೈಡ್ ಅಲಿ  
೨೨.೫ ಚೆ೦ಡು ಡೆಡ್ ಅಲಿ  
೨೨.೬ ವೆೈಡ್ ಗೆ ದ೦ಡ  
೨೨.೭ ವೆೈಡ್ ನಿ೦ದ ಗಳ್ಳಸಿದ ಓಟಗಳನುು ಹೆೋಗೆ  ಲ್ಟ್ೆಕ್ರುಸಬೆೋಕು  
೨೨.೮ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎರ್ಣಸಬಾರದು  
೨೨.೯ ವೆೈಡ್ ಬಾಲ್  ನಿ೦ದ ಔಟ್ ಆಗುವುದು  
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 ನಿಯಮ ೨೩  ಬ್ೆೈ ಮತುಿ ಲೆಗ್ ಬ್ೆೈ ೫೫ 
೨೩.೧  ಬೆೈಸ್ಟ  
೨೩.೨ ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈಸ್ಟ  
೨೩.೩ ಲ್ಟ್ೆಗ್ ಬೆೈಸ್ಟ ಓಟಗಳನುು ಅನುಮತ್ತಸದಿರುವುದು  
   
 ನಿಯಮ  ೨೪   ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನ  ಅನುಪಸೆಿತ್ತ ; ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ೫೭ 
೨೪.೧ ಬದಲಿ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರು  
೨೪.೨ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ-  ಅನುಪಸಿೆತ್ತ ಇಲಿವೆೋ ಮೈದಾನದಿ೦ದ ಹೆ ರ ಹೆ ೋಗುವುದು  
೨೪.೩ ದ೦ಡದ ಅವಧಿ ಅನವಯವಾಗುವುದಿಲಿ  
೨೪.೪ ಅನುಮತ್ತ ಇಲಿದೆೋ ಆಟಗಾರನು ಹಿ೦ತ್ತರುಗುವುದು  
 ನಿಯಮ  ೨೫  ದಾ೦ಡಿಗನ ಸರದಿ:  ಓಟಗಾರರು ೫೯ 
೨೫.೧ ದಾ೦ಡಿಗನಾಗಿ ಅಥವಾ  ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುವುದು  
೨೫.೨ ದಾ೦ಡಿಗನ ಸರದಿಯ ಪಾಿರ೦ಭ  
೨೫.೩ ದಾ೦ಡಿಗನ  ಸರದಿಯ ಪಾಿರ೦ಭಕೆು ನಿಬಿ೦ಧ  
೨೫.೪ ದಾ೦ಡಿಗನು ನಿವೃತಿನಾಗುವುದು  
೨೫.೫ ಓಟಗಾರರು  
೨೫.೬ ದಾ೦ಡಿಗ ಮತುಿ ಅವನ /ಅವಳ ಓಟಗಾರನನುು ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ  ನಡತೆ   
೨೫.೭ ಚ್ೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಓಟಗಾರನ ಮೀಲ್ಲನ ನಿಬಿ೦ಧ  
೨೫.೮ ಚೆ0ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ0ಡಿಗನ/ದಾ0ಡಿಗಳ ಚೆ0ಡನಾುಡುವ ಹಕುು  
 ನಿಯಮ ೨೬ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಿಿ ಅಭಾಾಸ ೬೩ 
೨೬.೧ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಮತುಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಉಳ್ಳದ ಭಾಗದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಅಭಾಾಸ  
೨೬.೨ ಹೆ ರ ಮೈದಾನ (ಔಟ್ ಫೋಲ್ಡ)ದಲಿಿ ಅಭಾಾಸ  
೨೬.೩ ಅಭಾಾಸದ ಓಟ (ರನ್ ಅಪ್)  
೨೬.೪ ಉಲಿ೦ಘನೆಗಾಗಿ ದ೦ಡಗಳು  
 ನಿಯಮ ೨೭ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕ ೬೫ 
೨೭.೧ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು  
೨೭.೨ ಕೆೈ ಗವಚ್ಗಳು  
೨೭.೩ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಸಾೆನ  
೨೭.೪ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಚ್ಲನೆ  
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೨೭.೫ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮೋಲಿನ ನಿಬಿ೦ಧ  
೨೭.೬ ಚೆ೦ಡನುು ಎದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನಿ೦ದ ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಅಡಿಡಪಡಿಸುವಿಕೆ  
 ನಿಯಮ ೨೮ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ ೬೭ 
೨೮.೧ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು  
೨೮.೨ ಚೆ೦ಡಿನ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ  
೨೮.೩ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡಕೆು ಸೆೋರಿದ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿರಸಾಾಣಗಳು  
೨೮.೪   
೨೮.೫ ಆನ್ (ಬಲ) ಭಾಗದ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ ಮಿತ್ತ  
೨೮.೬ ಆಟದ ಪಟಿುಯ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕರ  ಅತ್ತಕಿಮಣ (ಎನ್ ಕೆ ಿೋಚ್ ಮ೦ಟ್- Encroachment)  
 ನಿಯಮ ೨೯ ವಿಕೆಟ್ ಬಿೋಳ್ಳಸುವುದು ೭0 
೨೯.೧ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದಿುದೆ  
೨೯.೨ ವಿಕೆಟನುು ಬಿೋಳ್ಳಸುವುದು  
೨೯.೩ ಒ೦ದು ಬೆೋಲ್ ಬಿದುರೆ  
೨೯.೪ ವಿಕೆಟನುು ಮತೆಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು  
೨೯.೫ ಬೆೋಲ್ ಗಳನುು ತೆಗೆದಿಡುವುದು  
 ನಿಯಮ  ೩೦ ದಾ೦ಡಿಗ ಅವನ/ಅವಳ  ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೆ ರಗಿರುವುದು ೭೧ 
೩೦.೧ ರ್ಾವಾಗ ತನು ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗದಿ೦ದ ಹೆ ರಗಿದಾುನೆ/ಹೆ ರಗಿದಾುಳೆ  
೩೦.೨ ದಾ೦ಡಿಗನ ನಿಗದಿತ ರ್ಾಗ ರ್ಾವುದು  
೩೦.೩ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯ ದಾ೦ಡಿಗನ ಸಾೆನ  
 ನಿಯಮ ೩೧  ಮನವಿಗಳು (ಅಪಿಲ್ಸ) ೭೨ 
೩೧.೧ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಮನವಿ ಇಲಿದ ಹೆ ರತು ದಾ೦ಡಿಗನನುು ಔಟ್ ಕೆ ಡಬಾರದು  
೩೧.೨ ದಾ೦ಡಿಗ ಔಟಾಗುವುದು  
೩೧.೩ ಮನವಿ ಸಲಿಿಸುವ ವೆೋಳ  ೆ  
೩೧.೪ ಮನವಿ – “ಹೌ ಈಸ್ಟ ದಟ್”  
೩೧.೫ ಮನವಿಗಳ್ಳಗೆ ಉತರಿಿಸುವುದು  
೩೧.೬ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾಲ್ಟ್ೆ ೋಚ್ನೆ  
೩೧.೭ ದಾ೦ಡಿಗನು ತಪುು ತ್ತಳುವಳ್ಳಕೆಯಿ೦ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಡುವುದು  
೩೧.೮ ಮನವಿ ಹಿ೦ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವುದು  
 ನಿಯಮ  ೩೨ ಬೌಲ್ಡ ೭೩ 
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೩೨.೧ ಔಟ್ ಬೌಲ್ಡ  
೩೨.೨ ಬೌಲ್ಡ ಗೆ ಮೊದಲ ಆದಾತೆ   
 ನಿಯಮ ೩೩ – ಕಾಟ್ (ಬುತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು) ೭೪ 
೩೩.೧ ಔಟ್ ಕಾಟ್  
೩೩.೨ ನಿಯಮ ಬದಧ ಕಾಾಚ್ (ಬುತ್ತಿ)  
೩೩.೩ ಕಾಾಚ್ ಪೂಣಿಗೆ ಳುಿವುದು  
೩೩.೪ ರ್ಾವುದೆೋ ಓಟ ಗಳ್ಳಕೆರ್ಾಗುವುದಿಲ ಿ  
೩೩.೫ ಕಾಾಚ್ ಗೆ  ಆದಾತೆ  
 ನಿಯಮ  ೩೪ – ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡು ಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವುದು (ಹಿಟ್ ದಿ ಬಾಲ್ 

ಟೆವೈಸ್ಟ) 
೭೫ 

೩೪.೧ ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡು ಸಲ ಹೆ ಡೆದ ಎ೦ದು ಔಟ್  
೩೪.೨ ಚೆ೦ಡನುು ಎರಡು ಸಲ ಹೆ ಡೆದ ಎ೦ದು ಔಟಿಲ ಿ  
೩೪.೩ ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಚೆ೦ಡನುು ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆಯುವುದು  
೩೪.೪ ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಒ೦ದಕ್ರು೦ತ ಹೆಚ್ುಚ ಸಲ ಹೆ ಡೆದ ಚೆ೦ಡಿನಿ೦ದ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ  
೩೪.೫ ಬೌಲರನಿಗೆ ಶೆಿೋಯ ಸಲಿದು.  
 ನಿಯಮ  ೩೫ – ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ೭೬ 
೩೫.೧ ಔಟ್ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್  
೩೫.೨ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಎ೦ದು ಔಟಿಲ ಿ  
 ನಿಯಮ ೩೬ – ಘ ಟಗಳ ಮು೦ದೆ ಕಾಲು  (ಎಲ್ ಬಿ ಡಬುಿು.) ೭೭ 
೩೬.೧ ಔಟ್ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬುಿು  
೩೬.೨ ಚೆ೦ಡಿನ ತಡೆ  
೩೬.೩ ವಿಕೆಟಿುನ ಆಫ್ ಭಾಗ  
 ನಿಯಮ ೩೭ – ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ (ಅಬ್ ಸರಕ್ರು೦ಗ್ ದಿ ಫೋಲ್ಡ) ೭೮ 

೩೭.೧ ಔಟ್ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ  
೩೭.೨ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚ್ಣೆಗೆ ಔಟಿಲಿ  
೩೭.೩ ಚೆ೦ಡನುು ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದರಿ೦ದ ಅಡಿಡಪಡಿಸುವುದು  
೩೭.೪ ಚೆ೦ಡನುು ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹಿ೦ತ್ತರುಗಿಸುವುದು  
೩೭.೫ ಓಟಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ  
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೩೭.೬ ಬೌಲರ್ ಗೆ ಶೆಿೋಯ ಕೆ ಡಬಾರದು.  
 ನಿಯಮ ೩೮  ರನ್ ಔಟ್ ೭೯ 
೩೮.೧ ಔಟ್ ರನ್ ಔಟ್  
೩೮.೨ ದಾ೦ಡಿಗ ರನ್ ಔಟ್ ಅಲಿ.   
೩೮.೩ ರ್ಾವ ದಾ೦ಡಿಗ ಔಟ್  
೩೮.೪ ರನ್ ಗಳ್ಳಸುವುದು  
೩೮.೫ ಬೌಲರ್ ಗೆ ಶೆಿೋಯ ಸಲಿದು  
 ನಿಯಮ ೩೯ – ಸು೦ಪ್ಡ ೮೧ 
೩೯.೧ ಔಟ್ ಸು೦ಪ್ಡ  
೩೯.೨ ಚೆ೦ಡು ಘ ಟ ರಕ್ಷಕನ ಶರಿೋರದಿ೦ದ ಪುಟಿಯುವುದು  
೩೯.೩ ಸು೦ಪ್ಡ  ಔಟ್ ಅಲ ಿ  
 ನಿಯಮ ೪೦ – ಟೆೈಮ್ಡಡ ಔಟ್ ೮೨ 
೪೦.೧ ಔಟ್ ಟೆೈಮ್ಡಡ ಔಟ್  
೪೦.೨ ಬೌಲರ್ ಗೆ ಶೆಿೋಯ ಸಲಿದು.  
 ನಿಯಮ ೪೧ – ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಆಟ ೮೩ 
೪೧.೧ ನಿಯಮ ಬದಧ ಮತುಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಆಟ – ನಾಯಕರ ಜವಾಬಾುರಿ  
೪೧.೨ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ  - ಕಿಮಗಳು  
೪೧.೩ ಪ೦ದಾದ ಚೆ೦ಡು - ಸವರ ಪವನುು ಬದಲ್ಟ್ಾಯಿಸುವುದು.  
೪೧.೪ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗನ ಚ್ಚತಿ ವಿಚ್ಲಿತಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು  
೪೧.೫ ಉದೆುೋಶಪೂವಿಕವಾಗಿ  ದಾ೦ಡಿಗನ ಚ್ಚತಿ ವಿಚ್ಲಿತಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು, ವ೦ಚ್ಚಸುವುದು ಮತುಿ 

ಅಡೆತಡೆ ಒಡುಡವುದು 
 

೪೧.೬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗ  ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಅಲು ಪುಟಿಗೆಯ ಎಸೆತಗಳು  
೪೧.೭ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತುಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಪುಟಿಗೆ ಇಲಿದ ಎಸೆತ  
೪೧.೮ ಉದೆುೋಶಪೂರಿತ ಮು೦ದಿನ ಪಾದದ ನೆ ೋ ಬಾಲ್  
೪೧.೯ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ತ೦ಡದಿ೦ದ ಕಾಲಹರಣ  
೪೧.೧೦ ದಾ೦ಡಿಗ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು  
೪೧.೧೧ ಕಾಪಾಡುವ ರ್ಾಗ (ಪ್ಿಟೆಕೆುಡ್ ಏರಿರ್ಾ)  
೪೧.೧೨ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕನು ಅ೦ಕಣವನುು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು.  
೪೧.೧೩ ಬೌಲರ್ ಕಾಪಾಡುವ ರ್ಾಗದಲಿಿ ಓಡುವುದು  
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೪೧.೧೪ ದಾ೦ಡಿಗನು ಆಟದ ಪಟಿುಯನುು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು  
೪೧.೧೫ ಕಾಪಾಡಬೆೋಕಾದ ರ್ಾಗದ ಮೋಲ್ಟ್ೆ ಚೆ೦ಡನೆುದುರಿಸುವ ದಾ೦ಡಿಗ  
೪೧.೧೬ ದಾ೦ಡಿಗರು ಓಟವನುು ಕದಿಯುವುದು  
೪೧.೧೭ ದ೦ಡದ ಓಟಗಳು  
   
 ನಿಯಮ ೪೨ ಆಟಗಾರರ ನಡವಳ್ಳಕೆ ೯೭ 
೪೨.೧ ಅ೦ಗಿೋಕಾರಾಹಿವಲಿದ ನಡವಳ್ಳಕೆ  
೪೨.೨ ಮಟು ೧ರ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ  
೪೨.೩ ೨ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ  
೪೨.೪ ೩ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧ ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ  
೪೨.೫ ೪ನೆೋ ಮಟುದ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತುಿ ಅ೦ಪೆೈರ್ ಗಳ ಕಿಮ  
೪೨.೬ ಆಟಗಾರನನುು ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹೆ ರಗೆ ಕಳ್ಳಸಲು ನಾಯಕನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು  
೪೨.೭ ೩ನೆೋ ಪಾತಳ್ಳ ಮತುಿ ೪ನೆೋ ಪಾತಳ್ಳಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಅ೦ಶಗಳು  
 ಅನುಬ೦ಧ ಎ 

ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ಪದಗಳ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಮತುಿ ವಿವರಣೆ 
೧೦೪ 

ಎ ೧ ಪ೦ದಾ  
ಎ ೨ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುಿ ಸಾಮಗಿಿಗಳು  
ಎ ೩ ಆಡುವ ರ್ಾಗ (ಪಿದೆೋಶ)  
ಎ ೪ ಸಾೆನ  
ಎ ೫ ಅ೦ಪೆೈರ್  
ಎ ೬ ದಾ೦ಡಿಗರು  
ಎ ೭ ಕ್ಷೆೋತಿ ರಕ್ಷಕ  
ಎ ೮  ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ, ಬದಲ್ಟ್ಾವಣೆ ಮತುಿ ಓಟಗಾರ.  
ಎ ೯ ಬೌಲರಗಳು  
ಎ ೧೦ ಚೆ೦ಡು .  
ಎ ೧೧ ಓಟಗಳು  
ಎ ೧೨ ಶರಿೋರ (ವಾಕ್ರಿ)  
ಎ ೧೩ ಆಫ್ ಸೆೈಡ್/ಆನ್ ಸೆೈಡ್ : ಪಾಪಿ೦ಗ್ ರೆೋಖ್ೆಯ ಮು೦ದೆ/ಹಿ೦ದೆ  
 ಅನುಬ೦ಧ  ಬಿ    ೧೧೧ 
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 ದಾ೦ಡು (ನಿಯಮ ೫) 

ಬಿ ೧ ಸಾಮಾನಾ ಮಾಗಿದಶಿಕಗಳು  
ಬಿ ೨ ಹಿಡಿಕೆಯ ನಿದಿಿಷಠತೆಗಳು  
ಬಿ ೩ ಬೆಿೋಡಿನ ನಿದಿಿಷಠತೆಗಳು  
ಬಿ ೪ ರಕ್ಷಣೆ ಮತು ಿದುರಸಿ ಿ  
ಬಿ ೫ ತಳಭಾಗ ಮತು ಿಬದಿಗಳ್ಳಗೆ ಸೆೋರಿಸುವ ವಸುಿ    
ಬಿ ೬ ವಾರ್ಣಜಾ ಗುರುತುಗಳು  
ಬಿ ೭ ಡಿ ನಮ ನೆಯ ದಾ೦ಡುಗಳು  
ಬಿ ೮  ದಾ೦ಡಿನ ಮಾಪಕ  
 ಅನುಬ೦ಧ ಸಿ ೧೧೪ 

 ನಿಯಮ ೬ (ಆಟದ ಪಟಿು)  

 ನಿಯಮ ೭ (ಕ್ರಿೋಸ್ಟ ಗಳು) 

 

 ಅನುಬ೦ಧ ಡಿ ೧೧೫ 

 ನಿಯಮ ೮ (ಘ ಟಗಳು)  

 ಅನುಬ೦ಧ ಇ ೧೧೬ 

 ಘ ಟರಕ್ಷಕನ ಕೆೈಗವಚ್ಗಳು  
  


