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விளனாட்டு செய்திகள் –  வம்ர் 2018 
 கிரிக்சகட் 
 சடன்ிஸ் 
 நற்ளவ 

கிரிக்சகட் 

இந்தினா Vs சவஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்சகட் 

 வயஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதழபள கடைசழ பேளள் பளட்டினில் இந்தழனள 9 யிக்வகட் 
யித்தழனளசத்தழல் அளப வயற்ழ வற்று வதளைடப 3-1 எ டகப்ற்ழனது. 

இந்தினா Vs சவஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 சதாடர் 

 பநற்கழந்தழனத் தீவுகள் அணிடன 2 யது டி20 பளட்டினில் 71 பன்கள் யித்தழனளசத்தழல் 
இந்தழனள வயன்து. இதன்பம் 2-0 என் கணக்கழல் 3 டி20 பளட்டிகள் வகளண்ை 
வதளைரில் பன்ிட யகழக்கழது. 

ஐெிெி நகிர் உக டி20 பாட்டி 

 கனளளயில் டைவறும் ICC நகிர் உக டி20 பளட்டினில் ழபெசழளந்துக்கு எதழபளக 
இந்தழனள துயக்க ஆட்ைத்தழல் யிடனளடுகழது. 

ஹர்நன்ிரீத் கவுர் ெதம் விாெி ொதள 

 வண்களுக்கள 6-யது 20 ஒயர் உக பகளப்ட கழரிக்வகட் பளட்டி வயஸ்ட் இண்டீசழல் 
வதளைங்கழனது. ழபெசழளந்துக்கு எதழபள ஆட்ைத்தழல் இந்தழன அணி பகப்ைன் 
லர்நன்ிரீத் கவுர் சதம் யிளசழ சர்யபதச 20 ஒயர் கழரிக்வகட்டில் சதம் அடித்த பதல் 
இந்தழன யபீளங்கட என் சளதடக்கு வசளந்தக்களபர் ஆளர். 

 அத்துைன் 20 ஒயர் உக பகளப்டனில் சதம் கண்ை 3-யது யபீளங்கட என் 
சழப்டபம் லர்நன்ிரீத் கவுர் வற்ளர். 
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20 ஒவர் பாட்டிகில் அதிக ெதம் எடுத்து ொதள  

 டி20 கழரிக்வகட் பளட்டினில் அதழக பன்கள் குயித்த இந்தழனர் ட்டினழல் யிபளட் 
பகளழடன பந்தழ சளதட டைத்தளர் பபளகழத் சர்நள. சர்யபதச அயில் ளன்கு 
சதங்கள் யிளசழன பதல் யபீர் என் வபேடநடன பபளகழத் சர்நள வற்றுள்ளர். 

இந்தினா, சவஸ்ட் இண்டீஸ் இளடபன கிரிக்சகட் T20 சதாடர் 

 கடைசழ பளட்டினில் இந்தழனள , வயஸ்ட் இண்டீஸ் அணிடன ஆறு யிக்வகட் 
யித்தழனளசத்தழல் யழீ்த்தழனது . இதன் பம் T20 வதளைடப 3-0 எ பழுடநனளக 
டகப்ற்ழ பகளப்ட வயன்து. 

ஐெிெி ருாள் தபவரிளெனில் விபாத் பகாி, ஜஸ்ப்ரித் பூம்பா பதிடம் 

 ஐசழசழ பேளள் தபயரிடசப் ட்டினழல் இந்தழன பகப்ைன் யிபளட் பகளழ நற்றும் 
பன்ணி பயகப்ந்து யசீ்சளர் ஜஸ்ப்ரித் பூம்பள ஆகழபனளர் படபன பதழைத்தழல் 
உள்ர். 

ஐெிெி நகிர் உக டி 20 கிரிக்சகட் 

 ஐ.சழ.சழ. நகிர் உக டி 20 கழரிக்வகட்டில் இந்தழனள 52 பன்கள் யித்தழனளசத்தழல் 
அனர்ளந்டத யழீ்த்தழ அடப இறுதழப் பளட்டிக்கு தகுதழ. 

இந்தினா Vs ஆஸ்திபபினா டி20 

 இந்தழனள Vs ஆஸ்தழபபழனள 3 யது டி20னில் ஆஸ்தழபபழனளடய 6 யிக்வகட் 
யித்தழனளசத்தழல் யழீ்த்தழனது இந்தழனள. இதன்பம் 3 பளட்டிகள் வகளண்ை டி20 வதளைடப 
1-1 எ சநன் வசய்தது.  

ஐெிெி நகிர் உக டி 20 

 இறுதழப் பளட்டினில் இங்கழளந்டத எட்டு யிக்வகட் யித்தழனளசத்தழல் யழீ்த்தழ 
ஆஸ்தழபபழனள தது ளன்களயது நகிர் உக டுவயன்டி 20 சளம்ினன்ரழப் 
பகளப்டடன வயன்து. 
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ஹர்நன்ிரீத் கவுர் ஐெிெி நகிர் உக ட்சவன்டி 20 அணி XI பகப்டாக பதர்வு 

 லர்நன் ிரீத் கவுர் ஐசழசழ நகிர் உக டி 20 XI அணினின் பகப்ைளக 
ழனநழக்கப்ட்ைளர், அதழல் ஸ்நழபேதழ நந்தள நற்றும் வக் ஸ்ின்ர் பூம் னளதவ் 
ஆகழபனளபேம் இைம்வற்ழபேந்தர். 

ிெிெிஐ வனது பநாெடிகளுக்கு தளடளன இபட்டிப்பு ஆக்கினது 

 இந்தழன கழரிக்வகட் கட்டுப்ளட்டு யளரினம் (ி.சழ.சழ.ஐ.) யனது பநளசடிகளுக்கு தடைடன 
இபட்டிப்பு ஆக்கழனது. 

 இதற்கு பன்தளக, கழரிக்வகட் யபீர் பே ஆண்டு களம் தடை யிதழக்கப்டுயர். 

சடன்ிஸ் 

ஏடிி ாரிஸ் நாஸ்டர்ஸ் சடன்ிஸ் பாட்டி 

 ஏடிி ளரிஸ் நளஸ்ைர்ஸ் வைன்ிஸ் அடப இறுதழப் பளட்டினில் பபளஜர் ஃவைபபேைன் 
பளயளக் பஜளபகளயிக் பநளதவுள்ளர். 

ாரிஸ் நாஸ்டர்ஸ் சடன்ிஸ், 2018 

 பஷ்னளயின் கபபன் கச்சபளவ் உகழன் ம்ர் ன் யபீபள பஜளபகளயிச்டச யழீ்த்தழ 
ளரிஸ் நளஸ்ைர்ஸ் வைன்ிஸ் ஆண்கள் ற்டனர் ட்ைத்டத வயன்ளர். 

ITTF பென்ஞ் சாபஸ் ஒன் படிள் சடன்ிஸ் 

 சர்யபதச பைிள் வைன்ிஸ் வைபபசன் பசன்ஞ் வல்பகளஸ்ட்பளக் வளபஸ் ஒன் 
பைிள் வைன்ிஸ் வதளைரின் U-21 ற்டனர் ிரியில் இந்தழனளயின் நவ் தளக்கர் 
வயண்கம் வயன்ளர். 
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நற்ளவ 

SAFF U-15 ொம்ினன்ஷிப் 

 களத்நளண்டுயில் டைவற் SAFF U-15 ஆண்கள் சளம்ினன்ரழப் பளட்டினில் பளட 
1-0 என் கணக்கழல் யழீ்த்தழ இந்தழன அணி வயண்கப் தக்கத்டத வயன்து. 

 ளகழஸ்தளன் நற்றும் யங்கபதசம் தங்கப்தக்கத்தழற்கள பளட்டினில் யிடனளடும். 
 ங்களபதஷ் 3-2 என் கணக்கழல் வளல்டி ரூட் படனில் ளகழஸ்தளட 

வயன்து. 

தி ர் வால்ட் பாட்டி 

 கத்தளரில் டைவற் தி ர் யளல்ட் பளட்டினில் தங்கப் தக்கம் வயன்தன் பம் 
13 உக சளம்ினன்ரழப் தங்க தக்கம் வயன் பதல் ஜழம்ளஸ்ட் எனும் சளதட 
டைத்தளர் சூப்ர்ஸ்ைளர் சழபநளன் டல்ஸ். 

ொர்பார்க்ஸ் ஒன் பட்நிண்டன் 

 வஜர்நினில் டைவற் சளர்பளர்க்ஸ் ஒன் பட்நழண்ைன் ஆண்கள் ற்டனர் 
ிரிவு பளட்டினில் ிரிட்ைின் பளஜவீ் ஒசவப்ட பதளற்கடித்து இந்தழனளயின் சுளங்கர் பை 
வயன்ளர். 

ெீா ஒன் நாஸ்டர்ஸ் பட்நிண்டன் பாட்டி 

 சவள ஒன் நளஸ்ைர்ஸ் பட்நழண்ைன் பளட்டி சவளயின் புபமளயில் வதளைங்கழனது. 

ஆெின ஷாட்கண் துப்ாக்கி சுடுதல் ொம்ினன்ஷிப் 

 குடயத்தழல் டைவற் ஆசழன ரளட்கண் துப்ளக்கழ சுடுதல் சளம்ினன்ரழப் பளட்டினில் 
ஆண்கள் ஸ்கவட் ிரியில், அங்கட் யரீ் சழங் ளஜ்யள தங்கம் வயன்ளர். 

 களன்டிவன்ைல்[கண்ைம் அயிள] அல்து உக அயிள பளட்டினில் 
வயல்லும் பதல் இந்தழன ஸ்கவட் துப்ளக்கழ சுடுதல் யபீர் எனும் சளதட டைத்தளர். 
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உக நல்யுத்தம் தபவரிளெ- இந்தின வபீர் ஜ்பங் புினா பதல் இடம் ிடித்து ொதள 

 இந்தழனளயின் பன்ணி நல்பத்த யபீர் ஜ்பங் புினள. களநன்வயல்த் நற்றும் ஆசழன 
யிடனளட்டில் தங்கப்தக்கம் வயன்ளர். உக சளம்ினன்ரழப் வதளைரில் வயள்ிப் 
தக்கம் வயன்ளர். 

 இதன்பம் பேங்கழடணந்த உக நல்பத்தம் தபயரிடசனில் பதல் இைத்டத ிடித்து 
சளதட டைத்துள்ளர். 

சண்கள் உக குத்துச்ெண்ளட பாட்டி சடல்ினில் சதாடக்கம் 

 10-யது வண்கள் உக குத்துச்சண்டை சளம்ினன்ரழப் பளட்டி தடகர் வைல்ழனில் 
ைக்கழது. இதழல் 72 ளடுகட பசர்ந்த 300-க்கும் பநற்ட்ை யபீளங்கடகள் 
ங்பகற்கழளர்கள். 

 2006-ம் ஆண்டுக்கு ிகு தற்பளது தளன் இந்த பளட்டி இந்தழனளயில் ைத்தப்டுகழது. 
இந்தழன அணிக்கு பநரிபகளம் தடடந தளங்கழ பதசழன வகளடிடன ஏந்தழ வசன்ளர். 

 பநரி பகளம் தற்பளது ஐந்து தங்கப்தக்கங்கள் வயன்று பகட்டி வைய்பேைன் சந 
ழடனில் உள்ளர், பநலும் பே தக்கம் வயல்லும் ழடனில் அயர் யபளற்ழன் 
நழகவும் வயற்ழகபநள வண் குத்துச்சண்டை யபீர் என்று சளதடனளர் ஆயளர். 

 புது தழல்ழ நகிர் உக குத்துச்சண்டை சளம்ினன்ரழப் பளட்டினில் வண்கள் 48 
கழபள எடை டட் ஃப்ரீவயனிட் ிரியின் இறுதழப் பளட்டினில் 5-0 என் கணக்கழல் 
உக்டபின் லன்ள ஒபகளட்ைளடய பதளற்கடித்து பநரி பகளம் யபளற்ழல் இைம் 
ிடித்தளர். 

 இதன் பம் , நணிப்பூர் நளழத்தழன் 35 யனதள இந்தழன குத்துச்சண்டை யபீர் ஆறு 
உக சளம்ினன்கட வயன் யபளற்ழல் நழகவும் வயற்ழகபநள குத்துச்சண்டை 
யபீர் எனும் சளதட டைத்தளர். 

ெீா ஒன் பட்நிண்டன் 

 உக சளம்ினன் வகண்பைள பநளபநளைள ஃப்பெகூபயளகளயில் டைவற் சவள ஒன் 
பட்நழண்ைன் ட்ைத்டத வயன்ளர். 
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ஆெின ஏர்கண் ொம்ினன்ஷிப் 

 குடயத்தழல் டைவற் 11யது ஆசழன ஏர்கண் சளம்ினன்ரழப் 10 நீட்ைர் ஏர் ிஸ்ைல் 
கப்பு அணி ஜூினர் ிரியில் இந்தழன பஜளடி நனு பகர் நற்றும் வசௌபப் சவுதரி 
ஆகழபனளர் உக சளதட டைத்து தங்கம் வயன்ர். 

ஐிஎஸ்எப் ில்ினர்ட்ஸ் 

 ங்கஜ் அத்யளி வதளைர்ந்து பன்ளயது படனளக ஐிஎஸ்எப் ில்ழனர்ட்ஸ் 
ட்ைத்டத 150-அப் ிரியில் வயன்ளர். இது அயரின் 20யது உகப் ட்ைம் ஆகும். 

உக ஜூினர் ொம்ினன்ஷிப் பட்நின்டன் 

 கைளயில் டைவறும் உக ஜூினர் சளம்ினன்ரழப் பட்நழன்ைன் பளட்டினின் 
களழறுதழக்கு க்ஷ்ச வசன் பன்பழளர். 

ஏடிி பவர்ல்ட் டூர் 

 வஜர்நினின் அவக்றளண்ைர் ஸ்யபபவ் ண்ைில் டைவற் ஏடிி இறுதழப் 
பளட்டினில் பளயக் பஜளபகளயிக்டக யழீ்த்தழ பகளப்டடன வயன்ளர். 

 பப வதளைரில் இறுதழப்பளட்டினில் பஜளபகளயிக் நற்றும் ஃவைபர் ஆகழன இபேயடபபம் 
பதளற்கடித்த பதல் யபீர் எனும் சளதட டைத்தளர். 

உக ஜூினர் ொம்ினன்ஷிப் – ாட்நிண்டன் 

 கைளயின் நளர்க்கம் கரில் டைவற் உக ஜூினர் சளம்ினன்ரழப் ளட்நழண்ைன் 
பளட்டினில் ஆண்கள் ற்டனர் ிரியில் இந்தழனளயின் க்ஷனள வசன் 
அடபஇறுதழப்பளட்டிக்கு தகுதழ வற்ளர். 

சுப்பபாதா ெர்வபதெ கால்ந்துக் பகாப்ள 

 59 யது சுப்பபளதள சர்யபதச களல்ந்து பகளப்ட ஆண்களுக்கள U-17 இறுதழப்பளட்டி 
புதுதழல்ழனில் ைக்க உள்து. 
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அக்பபாாட்டிக் ஜிம்ாஸ்டிக்ஸ் உக பகாப்ள 

 ஆண்கள் [ிரின்ஸ் அரிஸ் நற்றும் வபஜழபஷ் சுரிளபு] நற்றும் வண்கள் [அபரழ 
பகளபதஸ்யர், ப்பச்சழ ர்க்லழ நற்றும் ம்பேண்நனி யளல்பை] குழுப்ிரியில் இந்தழனள 
இபண்டு வயண்கப் தக்கங்கட வயன். 

உக குத்துச்ெண்ளட ொம்ினன்ஷிப் 

 உக குத்துச்சண்டை சளம்ினன்ரழப்ில் தங்கத்தழற்கள இறுதழப்பளட்டினில் நகிர் 48 
கழபள எடை ிரியில் எம்.சழ பநரி பகளம் நற்றும் 57 கழபள எடை ிரியில் பசளினள 
சலளல் ஆகழபனளர் யிடனளை உள்ர். 

ளெனத் பநாடி ெர்வபதெ ொம்ினன்ஷிப் 

 க்பளயில் டைவறும் டசனது பநளடி சர்யபதச சளம்ினன்ரழப் ளட்நழண்ைன் 
வதளைரில், சளய்ள பயளல், உட்ை ஏழு இந்தழன யபீர்கள் அடப இறுதழப்பளட்டிக்குத் 
தகுதழ வற்ர். 

பகால்ப் உகக்பகாப்ள 

 வநல்பளர்ில் டைவற் பகளல்ப் உகக் பகளப்டனில் அிர்ன் ளலழரி நற்றும் 
ககன்ஜதீ் புல்ர் ஆகழபனளர் 10-யது இைம் ிடித்தர். 

ளெனத் பநாடி ெர்வபதெ பட்நின்டன் 

 டசனத் பநளடி சர்யபதச உக டூர் சூப்ர் 300 பளட்டினின் ஆண்கள் ற்டனர் ிரியில் 
சவளயின் லு குயளங்சுடய சநீர் யர்நள பதளற்கடித்து ட்ைத்டதக் டகப்ற்ழளர் . 

 இது அயபேக்கு பன்ளயது ட்ைம் ஆகும், இதற்கு பன் சுயிஸ் ஒன் நற்றும் 
டலதபளளத் ஒன் பளட்டிகில் ட்ைம் வற்றுள்ளர். 

 நகிர் ற்டனர் ிரியின் இறுதழப்பளட்டினில் சவ யபீர் லளன் பயிைம் சளய்ள 
பயளல் பதளல்யி அடைந்தளர்.  
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2018 ஹாக்கி உக பகாப்ள 

 புயபஸ்யரில் டைவறும் 2018 லளக்கழ உகக் பகளப்ட பளட்டினில் யிடனளை 
ளகழஸ்தளன் அணி இந்தழனளவுக்கு யந்து பசர்ந்தது. 

கள ஜிம்ாஸ்டிக்ஸ் உக பகாப்ள 

 வஜர்நினில் உள் களட்ஸ்றழல் டைவற் கட ஜழம்ளஸ்டிக்ஸ் உகக் 
பகளப்டனின் யளல்ட் ிரிவு பளட்டினில் இந்தழன ஜழம்ளஸ்ட் தீள கர்நளகர் வயண்கப் 
தக்கத்டத வயன்ளர். 

 ிபபசழல் ளட்டின் வபபக்கள ஆண்ட்பபட் தங்கம் வயன்ளர் , அவநரிக்களயின் பஜட் பகரி 
வயள்ி வயன்ளர்.  

காநன்சவல்த் ஃசன்ெிங் ொம்ினன்ஷிப் 

 களன்வர்பளயில் டைவறும் சவினர் களநன்வயல்த் ஃவன்சழங் சளம்ினன்ரழப்ில் தங்க 
தக்கம் வயன் பதல் இந்தழன யபீர் என் சளதட டைத்தளர் சழ.ஏ.யளி பதயி. 

செஸ் உக ொம்ினன்ஷிப் 

 வசஸ் உக சளம்ினன்ரழப் ட்ைம் ண்ைில் பயகநள டைிபபக்கர் யிடனளட்டு 
பம் படிவு வசய்னப்டும், உக சளம்ினள ளர்பயனின் பநக்ஸ் களர்ல்சன் 
நற்றும் அவநரிக்க பளட்டினளர் பினளபள கபேயளள இடைபன இந்த பளட்டி 
டைவறும். 

ஆண்கள் ஹாக்கி உக பகாப்ள 

 பூபஸ்யரில் டைவறும் ஆண்கள் லளக்கழ உகக் பகளப்ட பளட்டினில் வதன் 
ஆப்ிரிக்களவுைன் இந்தழனள பநளதுகழது. 
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