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விளனாட்டு செய்திகள் 

 
 கழரிக்ஸகட் 
 ஸென்ிஸ் 
 களல்ந்து 
 துப்ளக்கழ சுடுதல்  
 நற்ய 

கிரிக்சகட் 

இங்கிாந்து அணி 5 சடஸ்ட் பாட்டிகள் சகாண்ட சதாடளப ளகப்ற்ினது 

 4-யது ஸெஸ்ட் ஹளட்டினில் 60 பன்கள் யித்தழனளசத்தழல் இந்தழனள ஹதளல்யி அெந்ததளல் 
இங்கழளந்து அணி 5 ஸெஸ்ட் ஹளட்டிகள் ஸகளண்ெ ஸதளெப 3-1 எ கப்ற்ழனது. 

ெர்வபதெ கிரிக்சகட்டில் இருந்து இங்கிாந்தின் அஸ்சடய்ர் குக்ஓய்வு 

 இங்கழளந்தழன் அஸ்ஸெய்ர் குக் இந்தழனளவுெள ஐந்து ஸெஸ்ட் ஸகளண்ெ ஸதளெனென் 
சர்யஹதச கழரிக்ஸகட்டில் இனந்து ஒய்வு ஸறுயதளக அழயித்துள்ளர். 

இந்தினா Vs இங்கிாந்து சடஸ்ட் கிரிக்சகட் 

 இந்தழனளயிற்கு எதழபள ஐந்தளயது நற்றும் இறுதழ ஸெஸ்ட் ஹளட்டினில்118 பன் 
யித்தழனளசத்தழல் இங்கழளந்து அணி ஸயன்று 4-1 என் கணக்கழல் ஸதளெப 
கப்ற்ழனது. 143 ஆட்ெங்கில் 564 யிக்ஸகட்டுக யழீ்த்தழ ஹேம்ஸ் ஆண்ெர்சன் 
ஆஸ்தழரிஹனளயின் ஸநக்கழபளத்த ின்னுக்குத்தள்ி ஸெஸ்ட் ஹளட்டினில் அதழக 
யிக்ஸகட் யழீ்த்தழன ஹயகப்ந்து யசீ்சளர் என் சளத ெத்தளர் 

இந்தினா–இங்ளக நகிர் டி20 கிரிக்சகட் சதாடர் 

 இந்தழன ஸண்கள் கழரிக்ஸகட் அணி இங்கக்கு எதழபள டி20 ஸதளெப 4-0 என் 
கணக்கழல் ஸயன்து. 
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இந்தினா ஆெினா பகாப்ளளன ளகப்ற்ினது 

 இந்தழனள யங்கஹதசத்த 3 யிக்ஸகட்டுகள் யித்தழனளசத்தழல் ஹதளற்கடித்து ஆசழனள 
ஹகளப்ன ஏமளயது னனளக கப்ற்ழனது. 

துலீப் டிபாி 

 இந்தழன ப்ல ன இன்ிங்ஸ் நற்றும் 187 பன்கள் யித்தழனளசத்தழல் சளம்ினன் இந்தழன 
ஸபட் அணின யழீ்த்தழ துலீப் டிபளின கப்ற்ழனது 

சடன்ிஸ் 

யு.எஸ் ஓன் சடன்ிஸ் 

 அஸநரிக்க ஒன் ஸென்ிஸ் ஹளட்டினில் ஸசரீள யில்ழனம்ற ஹதளற்கடித்து 
ேப்ளின் ஹயளநழ சளகள தது னதல் கழபளண்ட் ஸ்ளம் ட்ெத்த ஸயன்ளர். 

முன்ாள் இங்கிாந்து பகப்டன் வுல் காிங்வுட் ஓய்வு சறுகிார் 

 னன்ளள் இங்கழளந்து ஹகப்ென் வுல் களழங்வுட் அத்து யிதநள கழரிக்ஸகட்டில் 
இனந்தும் ஒய்வு ஸறுகழளர். 

இந்தின நகிர் கிரிக்சகட் அணி இங்ளகளன வழீ்த்தி ஒருாள்சதாடளப ளகப்ற்ினது 

 இந்தழன நகிர் கழரிக்ஸகட் அணி இபண்ெளயது னளள் ஹளட்டினில் இங்கன 
யழீ்த்தழ, னென்று னளள் ஹளட்டிகள் ஸகளண்ெ ஸதளெரில் 2-0 எ னன்ணி யகழக்கழது. 

6 அணிகள் ங்பகற்கும் ஆெின பகாப்ள கிரிக்சகட் சதாடக்கம் 

 14-யது ஆசழன ஹகளப் கழரிக்ஸகட் ஐக்கழன அபன அநீபகத்தழல் உள் துளய் நற்றும் 
அனதளினில் ஸதளெங்குகழது. இந்த ஹளட்டினில் 6 அணிகள் [இந்தழனள, ளகழஸ்தளன், 
லளங்களங், இங்க, யங்களஹதசம், ஆப்களிஸ்தளன்] ங்ஹகற்கழன். 
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கால்ந்து 

SAFF ொம்ினன்ஷிப் 

 ெளக்களயில் ஸதற்களசழன களல்ந்து கூட்ெநப்ன சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டினில் இறுதழ 
ஆட்ெத்தழல் நளத்தீய எதழர்ஸகளள் உள்து இந்தழனள. 

சதற்காெின கால்ந்து ொம்ினன்ஷிப் 

 ஸதற்களசழன களல்ந்து சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டினில் இந்தழனளய யழீ்த்தழ நளத்தீவு 
சளம்ினன். 

துப்ாக்கி சுடுதல்  

ISSF உக ொம்ினன்ஷிப் 

 ஒம் ிபகளஷ் நழதர்யளல் சர்யஹதச துப்ளக்கழ சூடு யினளட்டு கூட்ெநப்ன உக 
சளம்ினன்ரழப்ில் 50 நீட்ெர் ிஸ்ெல் ிரியில் தது னதல் தங்கப் தக்கத்த ஸயன்ளர். 

 ஸதன் ஸகளரினளயின் சளங்ஸயளன் சர்யஹதச துப்ளக்கழ சூடு யினளட்டு கூட்ெநப்ன உக 
சளம்ினன்ரழப்ில் ெஸற் 10 நீட்ெர் ஏர் பிள் கப்ன அணி ேஷினர் ஹளட்டினில் 
தழவ்னளன்ஸ் சழங் ன்யளர் நற்றும் ஸ்ஹபனள அகர்யளல் ஸயண்கத்த ஸயன்ர். 

 சர்யஹதச துப்ளக்கழ சூடு யினளட்டு கூட்ெநப்ன உக சளம்ினன்ரழப்ில் ெஸற் 
10 நீட்ெர் ஏர் ிஸ்ெல் ேஷினர் ஹளட்டினில் இந்தழனளயின் சவுபப் சவுதரி தங்கனம் 
அர்ேஶன் சழங் சவநள ஸயண்கனம் ஸயன்ர் 

 சர்யஹதச துப்ளக்கழ சூடு யினளட்டு கூட்ெநப்ன உக சளம்ினன்ரழப்ில் ெஸற் 
10 நீட்ெர் ஏர் பிள் ஆண்கள் ேஷினர்  ஹளட்டினில் இந்தழனளயின் ஹ்ரிஸதய் லசளரிகள 
தங்கம் ஸயன்ளர் 

 ஐ.எஸ்.எஸ்.எப் உக சளம்ினன்ரழப்ில் ஆண்கள் இபட்ெப் ஸளழ ிரியில் தங்கப் 
தக்கத்த அன்குர் நழட்ெல் ஸயன்ளர். 

 உக துப்ளக்கழ சூடு சளம்ினன்ரழப்ில் ேஶினர் 25 நீ. ஆண்கள் ிஸ்ெல் ிரியில் 
உதனயரீ் சழங் தங்கம் ஸயன்ளர். 

 ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உக சளம்ினன்ரழப்ில் இந்தழனளயின் ேஷினர் துப்ளக்கழச் சூடு யபீர்கள் 
ளட்டின் னதல் ஸ்கவட் தக்கங்க ஸயன்ர். 
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 கர்ிலளல், அன்ேதீ் சழங் னகள, ஆனேஷ் னத்பபளேஷ அெங்கழன ஆண்கள் அணி ஸயள்ி 
ஸயன்து. 

 குர்ிலளல் சழங் கர்சள திர் ிரியில் ஸயண்கத்த ஸயன்ளர். 

52 வது உக துப்ாக்கிச்சூடு ொம்ினன்ஷிப் 

 52 யது உக துப்ளக்கழச்சூடு சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டினில் ஸயள்ிப் தக்கம் ஸயன் 
அஞ்சம் ஸநௌத்கழல், ழம்ிக் ஹளட்டினில் ஸண்கலக்கள ஏர் பிள் ிரியில் இெம் 
ிடித்தளர். 

2020 ஒிம்ிக்கிற்கா ஒதுக்கீட்டு இடங்கள இந்தின துப்ாக்கிச்சுடுவபீர்கள் சற்றுள்ர் 

 2020 ழம்ிக்கழற்கள துக்கவட்டு இெங்க இந்தழன துப்ளக்கழ சுடும் யபீர்கள 
அஞ்சம் ஸநௌத்கழல் நற்றும் அனர்யி சண்ஹெள ஸற்றுள்ர். 

உக துப்ாக்கி சுடுதல் பாட்டி 

 ேஷினர் ஆண்கலக்கள 25 நீட்ெர் ிஸ்ெல் ந்தனத்தழல் உதய்யரீ் சழத்து 
தங்கப்தக்கத்த ஸயன்ளர். 

 25 நீட்ெர் ிஸ்ெல் ேஷினர் அணிகள் ிரியில் உதய்யரீ் சழத்து, யிேய்யரீ் சழத்து, 
பளஜ்கன்யளர் சழங் சந்து ஆகழஹனளர் அெங்கழன இந்தழன அணி தங்கப்தக்கத்த தட்டிச் 
ஸசன்து. 

நற்ளவ 

முதல் ெர்வபதெ பகா பகா ொம்ினன்ஷிப்ில் ங்பகற்கவுள்து இந்தின பகா பகா அணி 

 இந்தழன அபசழன் ழதழனேதயினேென் இங்கழளந்தழல் னதல் சர்யஹதச ஹகள ஹகள ஹகளப் 
சளம்ினன்ரழப்ில் இந்தழன ஹகள ஹகள அணி ங்ஹகற்க இஞர் யியகளப நற்றும் 
யினளட்டுத்து (ஐ/சழ) நத்தழன அநச்சர் பளஜ்னயர்தன் பளத்ஹதளர் ப்னதல் 
அித்துள்ளர். 
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ார்முா-1 இத்தாி கிபாண்ட் ப்ரிக்ஸ்– சவிஸ் ஹாநில்டன் ொம்ினன் 

 ளர்னள-1 இத்தளழ கழபளண்ட் ப்ரிக்ஸ்- ஸயிஸ் லளநழல்ென் சளம்ினன். இதன்னெம் 
நக்ஹகல் ஸ்குஹநக்கரின் ஐந்து இத்தளழ கழபளண்ட் ப்ரிக்ஸ் ஸயன் சளதன சநன் 
ஸசய்தளர். 

பாகுல் MRF F1600 ட்டத்ளத சற்ார் 

 பளகுல் பங்கசளநழ MRF ஃளர்னள 1600 ிரியின் சளம்ினன் ஆளர் 

AAF கான்டிசன்டல் பகாப்ள 

 ஸசக் குடினபசழன் ஸ்ட்பளயளனில் ெஸற் IAAF களன்டிஸன்ெல் ஹகளப் 
ஹளட்டினின் ஆண்கள் ட்ரிிள் ேம்ில் அர்ிந்தர் சழங் ஸயண்கப்தக்கம் ஸயன்ளர். 

அசநரிக்க ஓன் சடன்ிஸ் பாட்டினில் பாவக் ப ாபகாவிக் சவற்ி 

 ஆண்கள் ற்னர் இறுதழப் ஹளட்டினில் ஸசர்ினளயின் ஹளயக் ஹேளஹகளயிக் 
அர்ஸேன்டிளயின் ேஶயளன் நளர்ட்டின் ஸெல் ஹளட்ஹபளய ஹதளற்கடித்து ஸயன்ளர். இது 
ஹேளஹகளயிக்கழன் 14 யது கழபளண்ட் ஸ்ளம் ட்ெம், னென்ளயது அஸநரிக்க ஒன் ட்ெம் 
ஆகும். 

ெர்தார் ெிங் ஓய்வு அிவிப்ன 

 சர்யஹதச லளக்கழ ஹளட்டினில் இனந்து னன்ளள் இந்தழன ஹகப்ென் சர்தளர் சழங் ஒய்வு 
ஸறுகழளர். 

அஹ்சநத் சகாசநர்ட் பாட்டி 

 இந்தழன குத்துச்சண்ெ யபீர்கள் சழம்பன்ேழத் கவுர், ஹநளிகள நற்றும் ளக்னதழ கச்சளரி 
துனக்கழ இஸ்தளன்னல்ழல் ெந்த அஹ்ஸநத் ஸகளஸநர்ட் ஹளட்டினில் தங்க தக்கங்க 
ஸயன்ர். 
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சநட்சவட் ெர்வபதெ பாட்டி 

 ஸளபஸ், நழன்ஸ்கழல் ெக்கும் ஸநட்ஸயட் சர்யஹதச ஹளட்டினின் 62 கழஹள ிரியில் 
இறுதழப்ஹளட்டினில் சளக்சழ நளழக் லங்ஹகரினின் நரினன்ள சளஸ்தழ 
எதழர்ஸகளள்கழளர். 

சண்கள் ெிபெினன் ஓன் குத்துச்ெண்ளட பாட்டி 

 எம்.சழ ஹநரி ஹகளம் 48 கழஹள ிரியில் இந்த ஆண்டின் னென்ளயது தங்கப் தக்கத்த 
ஸயன்ளர். ஹளந்தழல் உள் க்ழயஸ் கரில் ஸண்கள் சழஹசழனன் ஒன் 
குத்துச்சண்ெ ஹளட்டினில் 51 கழஹள இஞர் ிரியில் ஹேளதழ குழனள தங்கம் 
ஸயன்ளர். 

நாபத்தாில் சகன்ன வபீர் உக ொதள 

 ஸேர்நி தகர் ஸர்ழில் ஹற்று ெந்த நளபத்தளன் ஒட்ெப்ந்தனத்தழல் ழம்ிக் 
சளம்ினள ஸகன்னளயின் எழனளட் கழப்ஹசளஜ் 2 நணி ன ழநழெம் 39 யிளடிகில் 
இக்க கெந்து னதழன உக சளதனேென் தங்கப்தக்கம் ஸயன்ளர். 

டாட்டா மும்ள நபாத்தனுக்கு IAAF பகால்டு பிள் அங்கீகாபம் 

 2019 ஆம் ஆண்டு ேயரி நளதம் 20 ஆம் ஹததழ ெஸயினக்கும் ெளெள னம் 
நபளத்தளனுக்கு, சர்யஹதச தெக கூட்ெநப்ன (IAAF) ஹகளல்டு ஹிள்க்கள அங்கவகளபம் 
அித்தது. 

சநட்சவட் ெர்வபதெ நல்யுத்தம் 

 நழன்ஸ்க், ஸளபறழல் ஸநட்ஸயட் சர்யஹதச நல்னேத்த ஹளட்டினில் 62 கழஹள ிரியில் 
லங்ஹகரினின் நரினளள சஸ்டின் ஹதளல்யினெந்து சளக்ஷழ நளழக் ஸயள்ிப் தக்கம் 
ஸயன்ளர். 

 னேள தண்ெள 57 கழஹள ிரியில் ஸயண்கப் தக்கம் ஸயன்ளர். 
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உக ொம்ினன் சகவின் பநனர் சடகாத்ாில் னதின உக ொதளளடத்தார் 

 ெஸன்ஸ், ிபளன்சழல் ெஸற் ஸெகளஸ்ெளர் ஹளட்டினில் உக சளம்ினன் ஸகயின் 
ஹநனர் 9,126 னள்ிகள் ஸற்று னதழன உக சளதன ெத்தளர். ஸெகளத்ளில் 9,000 
னள்ிகக் கெக்கும் னென்ளயது யபீபளளர். 

ஆெின அணி ஸ்னூக்கர் ொம்ினன்ஷிப் 

 கத்தளர் ஹெளகளயில் ஆசழன அணி ஸ்னூக்கர் சளம்ினன்ரழப் இறுதழப் ஹளட்டினில் 
இந்தழனள 2-3 என் யித்தழனளசத்தழல் ளகழஸ்தளிெம் ஹதளல்யினெந்து ஸயள்ி தக்கம் 
ஸயன்து. 

டிபாக் ஆெினா பகாப்ள 

 னது தழல்ழனில் 5யது டிபளக் ஆசழன ஹகளப் சக்கழள் ஒட்ெத்தழன் ஸதளெக்க ளில் 
இந்தழனள 3 தங்கம், 3 ஸயள்ி நற்றும் ன ஸயண்கப் தக்கத்த ஸயன்து. நனைரி 
லுட் நகிர் ேஷினர் 500 நீட்ெர் ந்தனத்தழல் ளட்டின் னதல் தங்கப்தக்கத்த 
ஸயன்ளர். 

 ூினர் உக நல்யுத்த ொம்ினன்ஷிப், ஸ்பாவாகினா 

 86 கழஹள ஃப்ரீஸ்ெல் ிரியில் இந்தழனளயின் தீக் னினள ஸயள்ி தக்கம் ஸயன்ளர். 
 யனீ் சழலளக் 57 கழஹள ஆண்கள் ஃப்ரீஸ்ெல் ிரியில் தங்கப் தக்கத்தழற்கள 

இறுதழப்ஹளட்டிக்கு னன்ஹழளர். 

ெீ ஓன் பட்நிண்டன் 

 இந்ஹதளஹசழனளயின் ஆன்ஹெளி சழிசுகள கழன்டிங் ேப்ளின் ஸகண்ஹெள 
ஸநளஹநளட்ெளய ஹதளற்கடித்து ஆண்கள் ற்னர் சவ ஒன் ட்ெத்த ஸயன்ளர். 
ஸ்ஸனிின் கஹபளழள நரின் சவளயின் ஸசன் னைஸய்ன ஹதளற்கடித்து ஸண்கள் 
ற்னர் ட்ெத்த ஸயன்ளர். 
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செர்ினா  ூினர் & பகடட் ஓன் 

 ஸல்கழஹபடில் 2018 ஸசர்ினள ேஷினர் நற்றும் ஹகெட் ஒில் ஹெிள் ஸென்ிறழல் 
ஸண்கள் அணி நற்றும் ஹகெட் சழறுயர்கள் அணி ட்ெங்க இந்தழனள 
கப்ற்ழனேள்து. 

வில்வித்ளத உக பகாப்ள 

 துனக்கழனில் சளம்சில் ெந்த யில்யித்த உகக் ஹகளப் இறுதழப் ஹளட்டினில் 
இந்தழனள னென்று தக்கங்க ஸயன்து. 

 தீிகள குநளரி ஸண்கலக்கள ிரியில் ஸயண்கப் தக்கம் ஸயன்ளர். அிஹரக்யர்நள 
ஆண்கள் ிரியில் ஸயண்கப் தக்கத்த ஸயன்ளர்.  

 அிஹரக் யர்நள & ஹேளதழசுஹபகள ஸயன்ஸம் கப்ன அணி ிரியில் ஸயள்ி 
ஸயன்ர்.ஆசழன ேஷினர் ஸ்குயளஷ் சளம்ினன் ஹளட்டி. 

 யுவபாஜ் வத்வாி 25யது ஆசழன இனஹனளர் ஸ்குயளஷ் சளம்ினன் ட்ெத்த 
ஸயன்றுள்ளர். 

ஃார்முா ஒன் ொம்ினன்ஷிப் 

 லூனிஸ் லளநழல்ென் ஃளர்னள ன் சளம்ினன்ரழப்ில் பரழனன் கழபளண்ட் 
ிரிக்ஸ்ட்ெத்த ஸயன்றுள்ளர். 

பகால்ஃப் ளபடர் பகாப்ள 

 ஐபபாப்ா அஸநரிக்களய யழீ்த்தழ பகால்ஃப் ளபடர் பகாப்ளளன நீண்டும் சவன்து. 
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