
 
 
 

நம்பிக்கை ததும்ப ைாலிைட் ஹரீ ாகை ைந்திக்கும் சைன்கை 
ஸ்பார்டன்ஸ் 

சைாச்ைி, பிப் 2 : 

முதல் யப புபபோ யோிோல் லீக் ககோச்சினில் இன்று கதோடங்கினது. 
இதில் ட்சத்திப யபீர்கள் ிறந்த கசன்ற ஸ்ோர்டன்ஸ் அணி தன் 
முதல் போட்டினில் கோிகட் ஹபீபோஸ் உடன் ககோச்சினில் ோற  
யிறனோடுகிது.  

இத்கதோடயக்கோ னிற்சினில் யபீர்கள் திற அதிகரிக்க னிற்சினோர் 
எம் எச் குநபோ கய முனற்சி எடுத்ததோக கசன்ற ஸ்ோர்டன்ஸ் அணி 
பநோர் டபோஜன் கஜனகுநோர் கூியுள்ோர். தோக்குதல், தற்கோப்பு, தடுப்பு, 

கசட்டிங் எ அறத்து ிரிவுகிலும் அயர் கயம் கசலுத்தினதோக 
பநோர் குிப்ிட்டுள்ோர்.  

முதல் புபபோ யோிோல் லீக் கதோடரில் இவ்யிய அணிகற தயிப  
அகநதோோத் டிகன்டர்ஸ், ிோக் ஹோக்ஸ், ககோச்சி ப்ளூ  ஸ்றக்கர்ஸ், யு 
மும்ோ யோி ஆகின 4 அணிகளும் ங்பகற்கின். பவுண்டு போின் 
முறனில் டக்கும் போட்டிகில் முதல் 4 இடம் ிடிக்கும் அணிகள் 
ிப ஆஃப்புக்கு முன்பறும்.  

இத்கதோடரின் 2யது கட்டம் ிப்பயரி 16 முதல் 22 யறப கசன்றனில் 
றடகறுகிது.  

கரல்டன் பநோசஸ் தறறநனிோ ஸ்ோர்டன்ஸ் அணி அனுயம் 
யோய்ந்த யபீர்கற ககோண்டுள்து.  

ஒிம்ினன் பஸ்ோன்ஸ் சபபோக்கின்ஸ் (ோட்யினோ, அட்டோக்கர்), யடி 
கயபோஃப் (கடோ, யுியர்சல்) ஆகிபனோர் இதில் குிப்ிடத்தக்கயர்கள். 
ிோக்கர் அகின் ஜி எஸ், அர்ஜுோ யியது கற் கசட்டர் பக பஜ கில் 
பதவ் ஆகிபனோயம் இதில் குிப்ிடத்தக்கயர்கள்.  



 
 
  

அனுயம், இறந எ சரினோ கறயயுடன் யிறநனோ அணினோக 
உள் கசன்ற ஸ்ோர்டன்ஸ் அணிக்கு ிப ஆஃபுக்கு தகுதிகறுயபத 
முதல் இக்கு எ கூறுகிோர் பகப்டன் பநோசஸ். கசன்றனில் அடுத்த 
கட்டம் டப்தோல் பசிகர்கின் ஆதபறய கறுயது சும் என்கிோர் 
அயர்.  

கதோடறப யிறுயிறுப்பு ிறந்ததோக நோற்வும் ோர்றயனோர் ன் 
கயதியும் சி நோற்ங்கள் கசய்னப்ட்டுள். பவுண்டு போின் 
போட்டிகில் 5 கசட்டுகள் இயக்கும். 15 புள்ிகற முதில் எடுத்த அணி 
அந்த கசட்றட கயல்லும். ஆோல் ிப ஆஃில் ஒய கசட்றட கயல் 
25 புள்ி எடுக்க பயண்டும். கயன் அணிக்கு 2 புள்ிகள் கிறடக்கும். 
ஒய போட்டினில்  5 -0 எ கயன்ோல் 3 புள்ிகள் யமங்கப்டும். 

சூப்ர் சர்வ், சூப்ர் ோனின்ட் ஆகின றடமுறகளும் 
அியிக்கப்ட்டுள். சர்வ் கசய்யும் அணினின் ஏஸ் ஒவ்கயோன்றுக்கும் 2 
புள்ிகள் தபப்டும். இது சூப்ர் சர்வ் ஆக கயதப்டும்.  

ஒவ்கயோய அணியும் ஒவ்கயோய கசட்டிலும் ஒய முற  சூப்ர் ோனின்ட் 
பகோப முடியும். சூப்ர் ோனின்ட் பகோரின அணி அந்த புள்ிறன கயன்ோல் 
ஒய புள்ிக்கு தில் 2 புள்ி யமங்கப்டும்.  

ஆோல் இப்புள்ிறன கயல்த்தயறும் ட்சத்தில் எதிபணிக்கு 2 புள்ி 
தபப்டும். ஒய அணி 11 புள்ிறன எட்டும் முன் நட்டுபந சூப்ர் ோனின்ட் 
பகோப முடியும். இப்புள்ிகற பநற்ககோண்டு எடுத்துச்கசல் முடினோது. 

 

ஸ்ோர்டன் அணி கோல்ஸ் குளநத்தின் ஒய அங்கநோகும். தநிமகத்தில் 
கடந்த 30 ஆண்டுகோக கோல்ந்து யிறனோட்டின் யர்ச்சிக்கு இக்குளநம் 
முக்கின ங்கோற்ியுள்து.  



 
 

"புபபோ யோிோல் லீக் போன்கதோய தயணத்றதத்தோன் ோங்கள்  
எதிர்ோர்த்தியந்பதோம்" என்கிோர் ஸ்ோர்டின் கோர்ப்பபட் கம்யூிபகரன் 
நற்றும் ிபோண்டிங்  அதிகோரி டோக்டர் உப்ிினப்ன் பகோோன்.  

3 யோபங்கள் சிப்ோ ஆட்டத்றத யமங்க தங்கள் அணி தனோபோக 
உள்தோக கூறுகிோர் இயர்.  

அறத்து போட்டிகளும் பசோி சிக்ஸ் நற்றும் பசோி கடன் 3 ல் 
பபறனில் ஒிபப்ோகின். இதுதயிப பசோி LIVலும் பபறனில் 
இறத கோணோம். 

ரேலும் விவ ங்ைளுக்கு : 

ைி.சுர ஷ் 

ஊடை ஒருங்ைிகைப்பாளர் 

கதோடர்பு ககோள்வும்: +91 8015840893/+91 9884915182. 

இ - கநனில் : sureshs.tsm@gmail.com 

 


