ಮುನ್ುುಡಿ
ನನಗೆ ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಎಳವೆಯಿಂದ ಇದದರೂ, ಅದನುು ಎಲ್ಲರೊಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊಳಳಲ್ು ಸರಿಯಾದ ವೆೀದಿಕೆಯಿಂದು
ಬೆೀಕಿತ್ುು. ಆ ಹೊತ್ತುಗೆ ನನು ಕಯ್ ಹಿಡಿದದುದ ಹೊನಲ್ು. ಬರಿ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಲ ಉಳಿಯುತ್ತುದದ ನನು ಬರಹಗಳನುು ಸಾವಿರಾರು
ಓದುಗರ ಮುಿಂದಿಟ್ಟಿದುದ ಹೊನಲ್ು ಮಿಂಬಾಗಲ್ು.
ಎಲ್ಾಲ ಬಗೆಯ ಬರಹಗಳನುು ಬರೆಯುವ ಬಯಕೆ ನನುದಾದರೂ, ದಾಿಂಡಾಟದ (Cricket) ಬಗೆಗನ ಬರಹಗಳು ನನು
ನೆಚಿಿನವು. ಎಳವೆಯಿಂದಲ್ೂ ಆಡಿಕೊಿಂಡು ಬಿಂದ ದಾಿಂಡಾಟದ ಕುರಿತ್ ಬರಹಗಳನುು ಬರೆಯುವುದು ತೊಡಕಿನ
ಸಿಂಗತ್ತಯೀನೂ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಯೀ ದಾಿಂಡಾಟ ಬೆಳೆದು ಬಿಂದ ಬಗೆ, ಚೆಿಂಡು ತ್ಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ, ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆ
ಕುರಿತ್ಿಂತೆ ದಾಿಂಡಾಟದ ಬಗೆಗನ ಬರಹಗಳನುು ಹೊನಲ್ುವಿನಲ್ಲಲ ಮೂಡಿಸಲ್ಾಗತ್ುು.
ಹಿೀಗೆ ಹೊನಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಮೂಡಿಬಿಂದ ದಾಿಂಡಾಟದ ಬರಹಗಳನೆಲ್ಾಲ ಒಟುಿ ಸೆೀರಿಸಿ, ಹೊನಲ್ು ತ್ಿಂಡ ಒಿಂದು ಕಿರು
ಹೊತ್ುಗೆಯನುು ಹೊರ ತ್ರಲ್ು ಹೊರಟ್ಟರುವುದು ನಿಜಕೂೂ ನಲ್ಲವಿನ ಸಿಂಗತ್ತ. ಸದಾ ಬರಹಗಾರರ ಬೆನುು ತ್ಟುಿತಾು, ಹೊಸ
ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬರಹಗಳನುು ಮೂಡಿಸುತಾು, ಕನುಡದಲ್ಲಲ ಹೊಸತ್ನವನುು ಕಟಿ ಹೊರಟ್ಟರುವ ಹೊನಲ್ುವಿಗೆ ಸವಿ
ನಲ್ವರಿಕೆಗಳು.

ಹರಿಶಿತ್ ಮಿಂಜುನಾತ್
ಬ ೆಂಗಳೂರು

ತಿಳಿಸುವಿಕೆ:
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ಯಲವುದ ೇ ಮಲರಲಾಡುಗಳನುು ಮಲಡದ ೇ, ಬರಹಗಲರರ ಹ ಸರನುು ಮತ್ುತ ಹ ೊನಲು ಮೆಂಬಲಗಿಲ್ಲನೆಂದ (honalu.net)
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ಬರಹದ ಕ್ ಳಗಡ ಕ್ ೊಡಲ್ಲಗಿದುದ, ಅವುಗಳ ಹಕ್ುುಗಳು ಆ ಸ ಲ್ ಗಳದಲದಗಿರುತ್ತದ .
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: ಅನುದಾನೆೀಶ್ ಸಿಂಕದಾಳ
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ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೆೇಳಿರದ 14 ಸಕ್ಕತ್ ಸಂಗತಿಗಳು!

1) ದಾಂಡಾಟ ಮಕ್ಕಳಾಟವಂತೆ
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುರಬಹುದು, ದಾಿಂಡಾಟ ಇಿಂದು ಜಗತ್ತುನ ಹೆಸರಾಿಂತ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಲ ಎರಡನೆೀ ಜಾಗದಲ್ಲಲದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು
ನೂರೆೀಡುಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡಾಟ ಹುಟ್ಟಿಕೊಿಂಡಾಗ ಅದು ಮಕೂಳಾಡುತ್ತುದದ ಆಟವಿಂತೆ. ನಮಮಲ್ಲಲ ಮಕೂಳು
ಗೊೀಲ್ಲ, ಚಿನಿುದಾಿಂಡು ಆಡುವಿಂತೆ ಅಲ್ಲಲನವರಿಗೆ ದಾಿಂಡಾಟ. ಮುಿಂದೆ ಇದು ಚಿಕೂವರಿಿಂದ ದೊಡಡವರ ವರೆಗೆ ಆಡುವ ನೆಚಿಿನ
ಆಟವಾಗ ಬೆಳೆದು ಬಿಂದಿರುವ ಪರಿ ಈಗ ಹಳಮೆ.
2) ಐ.ಸಿ.ಸಿ ಬರುವುದಕ್ರಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ದಾಂಡಾಟದ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದದವು
ಈಗ ನಾಡು ನಾಡುಗಳ ನಡುವಣ ದಾಿಂಡಾಟದ ಆಗುಹೊೀಗುಗಳನುು ನೊೀಡಿಕೊಳುಳತ್ತುರುವುದು ಮತ್ುು ದಾಿಂಡಾಟದ
ಕಾನೂನುಗಳನುು

ಕಾಪಾಡಿಕೊಿಂಡು

ನೊೀಡಿಕೊಳುಳತ್ತುರುವ

ಐ.ಸಿ.ಸಿ.

(ಇಿಂಟರ್

ನಾಾಶ್ನಲ್

ಕಿಿಕೆಟ್

ಕೌನಿಿಲ್)

ಹುಟ್ಟಿಕೊಿಂಡಿದುದ 1909ರಲ್ಲಲ, ಮತ್ುು ಇದರ ಹಿಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಇಿಂಪೆೀರಿಯಲ್ ಕಿಿಕೆಟ್ ಕಾನಪರೆನ್ಸಿ ಎಿಂದು. ಆದರೆ ಇದಕೂೂ
ಮೊದಲ್ೆೀ, ಅಿಂದರೆೀ 1788ರಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡಾಟದ ಕಾನೂನುಗಳನುು ಕಟ್ಟಿಕೊಳಳಲ್ಾಗತ್ುು.
* ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುರಲ್ಲ, ಎಲ್ಾಲ ಆಟಗಳಲ್ೂಲ ‘ನಿಯಮ'(Rules)ವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡರೆ ದಾಿಂಡಾಡದಲ್ಲಲ ಮಾತ್ಿ
‘ಕಾನೂನು'(Laws)ಗಳನುು ಬಳಸುತಾುರೆ.
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3) ಸಚ್ಚನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ೂಕ ಮೊದಲ್ು ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನದ ಪರ ಆಡಿದದರು!

ನಿಜ. 1987ರಲ್ಲಲ ಬೆಿೀಬರಶು್ ಅಿಂಗಳದಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತ್ುು ಪಾಕಿಸಾುನ ತ್ಿಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಿದರಶಿನ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಿಂದು
ನಡೆದಿತ್ುು.ಶ ‘ಇಿಂಡಿಯಾ ಕಿಿಕೆಟ್ ಕಲಬ್’ಶ 50 ವರುಶ್ಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಿದದ ನಲ್ಲವಿಗೆ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ನಡೆಸಲ್ಾಗತ್ುು. ಆ
ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಸಚ್ಚನ್ಪಾಕಿಸಾುನದ ಪರ ಬದಲ್ಲ ಆಟಗಾರನಾಗ ಬಯಲ್ಾೂಯುಗೆ (Fielding) ನಡೆಸಿದದರು.
4) ಎರಡು ನಾಡುಗಳ ಪರ ಪೇಟಿಗಿಳಿದವರೂ ಇದಾದರೆ
ಡಿರ್ಕ್ ನಾಾನಸ್, ಹೆಸರಾಿಂತ್ ಎಸೆತ್ಗಾರ. ಈತ್ ತ್ನು ದಾಿಂಡಾಟವನುು ಶ್ುರುವಿಟ್ಟಿದುದ ನೆದರ್ ಲ್ಾಾಿಂಡ್ ತ್ಿಂಡದ ಪರ. ಬಳಿಕ
ಇವರು

ನೆದರ್

ಲ್ಾಾಿಂಡ್

ತ್ಿಂಡವನುು

ತೊರೆದು

ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ

ಪರ

ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳಿದಿದದರು.

ಇಿಂಡಿಯಾದ ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರ ಇಪ್ತಾಕ್ರ್ ಆಲ್ಲ ಕಾನ್ ಪಟವ್ಡಿ. ಇವರು ಮೊದಲ್ು ಇಿಂಡಿಯಾದ ಪರ ಆಡಿ ಬಳಿಕ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್
ತ್ಿಂಡವನುು ಕೂಡಿಕೊಿಂಡಿದದರು. ಇನೊುಿಂದು ಸಿಂಗತ್ತ ಎಿಂದರೆ ಇವರು ಬಾಲ್ಲವುಡ್ ಹೆಸರಾಿಂತ್ ನಟ ಸಯ್ಪ್ ಆಲ್ಲ
ಕಾನ್ ಅವರ ಅಜಜ.
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5) ಇಂಡಿಯಾದ ದಾಂಡುಗ್ಾರನಿಗ್ೆ ಆಟದ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ರಕತೊಾಂದು ಮುತುಾ
1960ರಲ್ಲಲ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ ಮೆಲ್ೊಬೀರಶು್ ಅಿಂಗಳದಲ್ಲಲ ಒಿಂದು ಪಯಪೀಟ್ಟಯಿಂದು ನಡೆದಿತ್ುು. ಆ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಪರ
ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತುದದ ಅಬ್ಾಾಸ್ ಆಲ್ಲ ಬ್ೆೇಗ್, ಅಯವತ್ುು ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿ ಮುನುುಗುತ್ತುದದರು. ಅಶ್ಿರಲ್ಲಲ ಅಬಾಬಸ್ಟ ರಿಗೆ
ಎದುರೊಶೆಳಳಲ್ು (Greet) ಬಿಂದ ಮುದಾದದ ಯುವತ್ತಯಬಬಳು, ಎಲ್ಲರೆದುರು ನಡು ಅಿಂಗಳದಲ್ೆೆಲೀ ಅಬಾಬಸ್ಟ ಅವರ ಕೆನೆುಗೆ
ಮುತ್ತುಕಿೂದದಳು. ಇಿಂತ್ಹ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಬಗೆಯ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಬಹಳಶ್ುಿ ಬಾರಿ ನಡೆದಿದದರೂ ದಾಿಂಡಾಟಕೊ ಹೊಸದಾಗತ್ುು.
6) ದಾಂಡು(Bat) ಇಲ್ಿದೆ ಒದಾದಡಿದದ ಅಪ್ತಿೇದಿ

ಪಾಕಿಸಾುನದ ಹೆಸರಾಿಂತ್ ಆಟಗಾರ ಶಾಹೇದ್ ಅಪ್ತಿೇದಿ 1996ರಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲ್ು ಸರಿಯಾದ ದಾಿಂಡಿಲ್ಲದೆ
ಒದಾದಡಿದದರಿಂತೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದಾಿಂಡು ನಿೀಡಿದವರು ಪಾಕ್ ನ ಇನೊುಬಬ ಆಟಗಾರ ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್. ಅಶ್ಿಕೂೂ ಆ
ದಾಿಂಡು ಯಾರದುದ ಗೊತ್ು? ಅದು ಸಚಿನ್ಸ ತೆಿಂಡೂಲ್ೂರ್ ವಕಾರ್ ಗೆ ನಿೀಡಿದುದ. ಆ ದಾಿಂಡಿನಲ್ೆಲೀ ಅಪ್ಿೀದಿ ಬಿರುಸಿನ ನೂರು
ಓಟ ಗಳಿಸಿ ದಾಕಲ್ೆ ಬರೆದದುದ.
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7) ಟೆಸ್್ ನಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚನ್ ಗಿಂತ ಅವರ ಗ್ೆಳೆಯ ಕಾಂಬ್ಳಿಯೇ ಸಕ್ಕತ್ ಅಂತೆ
ಸಚಿನ್ಸ ಅವರ ಎಳವೆಯ ಗೆಳೆಯ ವ್ಡನೊೇದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರು ಆಡಿದುದ ಬರೆೀ ಹದಿನೆೀಳು ಟೆಸ್ಟಿ ಪಿಂದಾಗಳನುು ಮಾತ್ಿ. ಆದರೆ
ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಎಶ್ುಿ ಗೊತ್ು? ನೂರಕೊ 54.20 ಅಿಂತೆ. ಅದೆೀ ಸಚಿನ್ಸ ಬರೊೀಬಬರಿ 200 ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಆಡಿ
ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ನೂರಕೊ 53.78 ಅಿಂತೆ.
8) ಗ್ೆದೊದೇರು ಇದಾದರೆ, ಸ್ೊೇತೊೇರು ಇದಾದರೆ
ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ ಅರವತ್ುು ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳು, ಅಯವತ್ುು ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳು ಮತ್ುು ಇಪಪತ್ುು ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳು ಸೆೀರಿದಿಂತೆ
ಈವರೆಗೆ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳನುು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ತ್ನು ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ
ಮಾದರಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಗೆದದ ಒಿಂದೆೀ ಒಿಂದು ತ್ಿಂಡವೆಿಂದರೆ ಇಿಂಡಿಯಾ.
* 1983 – 60 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳು (ವಿಶ್ವಕಪ್)
* 2007 – 20 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳು (ವಿಶ್ವಕಪ್)
* 2011 – 50 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳು (ವಿಶ್ವಕಪ್)
ಹಾಗೆಯೀ ಈ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಸೊೀಲ್ು ಕಿಂಡ ಒಿಂದೆೀ ಒಿಂದು ತ್ಿಂಡವೆಿಂದರೆ
ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್.
* 1979 – 60 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳು (ವಿಶ್ವಕಪ್)
* 1992 – 50 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳು (ವಿಶ್ವಕಪ್)
* 2013 – 20 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳು(ಚಾಿಂಪ್ಯನ್ಸಿ ಟೊಿೀಪ್)
9) ಶ್ಿೇಲ್ಂಕ್ನನರು ಆಸ್ೆರೇಲ್ಲಯಾದೆದುರು ಗ್ೆದಿದದುದ ಕೆೇವಲ್ ಒಂದು ಬ್ಾರಿ
ಇದು ಹೆೀಗೆ ಅಿಂತ್ತೀರಾ? ಇದು ನಿಜ ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಮಾತ್ಿ. ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕ ಮತ್ುು ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ತ್ಿಂಡಗಳ
ನಡುವೆ ಈ ವರೆಗೆ ಬಹಳಶ್ುಿ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವಿಶೆೀಶ್ವೆಿಂದರೆ, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯನುರು ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕಾಗೆ ಬಿಂದು
ಪಯಪೀಟ್ಟ ನಡೆಸಿದದಕಿೂಿಂತ್ ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕಾ ತ್ಿಂಡ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದಲ್ಲಲ ಆಡಿದೆದೀ ಹೆಚ್ುಿ. ತ್ನು ತ್ವರು ನೆಲ್ದ ನೆರವು ಪಡೆದ
ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ಲ್ಿಂಕನುರಿಗೆ ಮಣಿಯಲ್ೆೀ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೀ ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕಾದಲ್ಲಲ ಲ್ಿಂಕನುರು ತ್ನು ತ್ವರು ನೆಲ್ದ ನೆರವನುು
ಸರಿಯಾಗ ಎತ್ುುವಲ್ಲಲ ಎಡವಿದದರು. ಹಾಗಾಗಯೀ ಈ ವರೆಗೆ ಒಿಂದೆೀ ಒಿಂದು ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ಲ್ಿಂಕಾ ಗೆದಿದದುದ. ಅದೂ
ಕೂಡ ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕಾದಲ್ೆಲೀ ನಡೆದದುದ.
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10) ಸಚ್ಚನ್ + ಜಹೇರ್ = ಕಾಲ್ಲಸ್, ಈ ಲೆಕ್ಕ ಗ್ೊ ತಾಾ?

ಸಚಿನ್ಸ ಮತ್ುು ಜಹೇರ್ ಸೆೀರಿದರೆ ಒಬಬ ಕಾಲ್ಲಸ್ ಅಿಂತೆ. ಹೆೀಗೆ ಅಿಂತ್ತರಾ, ಈ ಲ್ೆಕೂ ನೊೀಡಿ.
ಸಚಿನ್ಸ 15183 ಓಟಗಳು ಮತ್ುು ಸರಾಸರಿ 56.02
ಕಾಲ್ಲಸ್ಟ 12005 ಓಟಗಳು ಮತ್ುು ಸರಾಸರಿ 56.90
ಜಹಿೀರ್ 273 ವಿಕೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ುು ಸರಾಸರಿ 31.78
ಕಾಲ್ಲಸ್ಟ 271 ವಿಕೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ುು ಸರಾಸರಿ 32.33
11) ಕೊನೆಗ್ೆ ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ಸಚ್ಚನ್
1989ರಲ್ಲಲ ಸಚಿನ್ಸ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 23 ಆಟಗಾರರು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ತ್ಿಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಡು ನಾಡುಗಳ ಪಯಪೀಟ್ಟಗೆ
ಕಾಲ್ಲಟ್ಟಿದದರು. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಲ ಸಚಿನ್ಸ ಅವರಶ್ುಿ ಕಾಲ್ ದಾಿಂಡಾಟವಾಡಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ಸ ಗಿಂತ್ ಮೊದಲ್ು
ಕೊನೆಯವರಾಗ ದಾಿಂಡಾಟದಿಿಂದ ಹೊರಬಿಂದವರು 2004ರಲ್ಲಲ ನೂಾಜಿಲ್ಾಾಿಂಡ್ ನ ಕ್ರಿಸ್ ಕೆೇರ್ನ್. ಅಿಂದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಸತ್ತ್
ಹತ್ುು ವರುಶ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಸಚಿನ್ಸ ದಾಿಂಡಾಟವಾಡಿದದರು.
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12) ಹೆಚ್ುಿ ಓಟ ಗಳಿಸಿದುದ ಸಚ್ಚನ್ ಅಲ್ಿ, ಹೆಚ್ುಿ ಹುತಾರಿ ಗಳಿಸಿದುದ ಮುರಳಿದರನ್ ಅಲ್ಿ
ಸಚಿನ್ಸ ಅವರನುು ದಾಿಂಡಾಟದ ದೆೀವರೆಿಂದು ಕರೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆುೀ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ದಾಿಂಡಾಟದ ಎಲ್ಾಲ
ಬಗೆಗಳಲ್ೂಲ ಆಡಿದ ರಿೀತ್ತ. ಅದರಲ್ೂಲ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಓಟಗಳು ಜಗತ್ುು ನಿಬೆಬರಗಾಗ ನೊೀಡುವಿಂತ್ದುದ. ಹಾಗೆಯೀ
ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕಾದ ಮುರಳಿೇದರನ್ ಗಳಿಸಿದಶ್ುಿ ಹುತ್ುರಿ ಇನಾಾರು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಿಂಬುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುರುವುದು. ಆದರೆ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್
ನ ವ್ಡಲ್್ರ್ಿ್ ರೊೇಡ್ಸ್ ಎಿಂಬ ಆಟಗಾರ 39,969 ಓಟಗಳನುು ದಾಿಂಡುವಿನ ಮೂಲ್ಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, 4204 ಹುತ್ುರಿಯನುು
ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಗಳಿಸಿದಾದರೆ. ಆದರೆ ವಿಲ್ಪರಶಡ್ ಇದನೆಲ್ಾಲ ಮಾಡಿದುದ ನಾಡೊಳಗಣ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ. ಇಲ್ೊಲಿಂದು
ವಿಶೆೀಶ್ವೆಿಂದರೆ ವಿಲ್ಪರಶಡ್ ತ್ನು 52ರ ವಯಸಿಿನ ವರೆಗೂ ದಾಿಂಡಾಟವಾಡಿದದರು.
13) ವ್ಡೇರೂ-ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಂಗ್ ಪೆೇರ್ ಅನೊನೇದು ಯಾರಿಗ್ಾದುಿ ಗ್ೊತಾಾ?

ಒಿಂದೆಡೆ

ಇಿಂಡಿಯಾದ

ದಾಿಂಡಾಟದ

ದಿಗೆಜ ವ್ಡರೆೇಂದರ್

ಸ್ೆಹಾಾಗ್,

ಇನೊುಿಂದೆಡೆ

ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ

ಬಿರುಸಿನ

ದಾಿಂಡುಗಾರ ಆಡಂ ಗಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್್. ಅರೆೀ, ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ತ್ಿಂಡಗಳಿಗೆ ಆಡುವ ಇಬಬರು ಕಿಿಂಗ್ ಪೆೀರ್ ಹೆೀಗಾಗಾುರೆ ಅಿಂತ್ನಾ?
ಒಿಂದು ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯ ಎರಡು ಇನಿುಿಂಗ್ಿ ನಲ್ಲಲ ಸೊನೆುಗೆ ಹೊರ ನಡೆಯುವ ಎದುರಾಳಿ ತ್ಿಂಡದ ಇಬಬರು ಆಟಗಾರರನುು
ಪೆೀರ್ (ಜೊೀಡಿ) ಎನುುವರು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಇನಿುಿಂಗ್ಿ ನ ಮೊದಲ್ ಎಸೆತ್ದಲ್ಲಲ ಹೊರ ನಡೆಯುವ ಎದುರಾಳಿ ತ್ಿಂಡದ
ಆರಿಂಬಿಕರನುು ಕಿಿಂಗ್ ಪೆೀರ್ (ದೊರೆ ಜೊೀಡಿ) ಎನುುವರು. ಈ ರಿೀತ್ತ ಒಮೆಮ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತ್ುು ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ನಡುವಣ
ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ನಡೆದಿತ್ುು. ಇಿಂಡಿಯಾದ ಸೆಹಾವಗ್ ಮತ್ುು ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ ಗಲ್ ಕಿಿಸ್ಟಿ ಎರಡೂ ಇನಿುಿಂಗ್ಿ ನ ಮೊದಲ್
ಎಸೆತ್ದಲ್ೆಲೀ ಬಲ್ಲಯಾಗದದರು.
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14) ಈಗ ಮಾಡುತಿಾರುವ ‘ಓವರ್ ಆರ್ಮ್’್ಎಸ್ೆತಗ್ಾರಿಕೆ ದಾಂಡಾಟದ ಕಾನೂನಿಗ್ೆ ವ್ಡರುದದವಂತೆ
ದಾಿಂಡಾಟದ

ಹಳಮೆಯನೊುಮೆಮ

ನೊೀಡಿದಾಗ

ನಮಗರಿವಾಗುವುದು

ಮೊದಲ್ು ಅಿಂಡರ್ ಆರಶಮ್ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆ

ನಡೆಸುತ್ತುದದರೆಿಂಬುದು. ಅಿಂದರೆ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲ್ ಅಿಂಡರ್ ಆರಶಮ್ ಎಿಂಬುವುದು. ಮುಿಂದೆ ಜಾಗತ್ತಕ ದಾಿಂಡಾಟದ
ಹೊತ್ತುಗೆ ಜಾನ್ ವೆೈಲ್್ ಎಿಂಬಾತ್ ಓವರ್ ಆರಶಮ್ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯನುು ಬಳಕೆಗೆ ತ್ಿಂದ. ಈ ಬಗೆಯ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯನುು ಆತ್
ತ್ನು ತ್ಿಂಗಯಿಂದ ಕಲ್ಲತ್ತದದ. ಅಲ್ಲಲಿಂದ ಇಿಂದಿನ ವರೆಗೂ ಓವರ್ ಆರಶಮ್ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಲದೆ.

(ಚ್ಚತಿ ಸ್ೆಲೆ: listden.com, espncricinfo.com, dawn.com, cricinfo, telegraph.co.uk)
(ಮಾಹತಿ ಸ್ೆಲೆ: brandsynario.com)
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ಹೊನಲ್ು ಬ್ೆಳಕ್ರನ ಟೆಸ್್ ಕ್ರಿಕೆಟ್

ಇಿಂದಿನ ದಾಿಂಡಾಟ (Cricket)ವು ದಿನ ದಿನಕೂೂ ಬದಲ್ಾವಣೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಲಯೀ ನಡೆದು ಬಿಂದಿದೆ. ನೊೀಡುಗರನುು
ಸೆಳೆಯುವಿಂತ್ಹ

ಮಾರಾಶಪಡುಗಳನುು

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡು

ಮುನುುಗುತ್ತುರುವ

ದಾಿಂಡಾಟವು,

ಹೊಸತ್ನವನೆುೀ

ಬಿಂಡವಾಳಗಸಿಕೊಿಂಡಿದೆ ಎಿಂದರೆ ತ್ಪ್ಪಲ್ಲ. ಇಿಂತ್ಹ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೆೀರಿಕೊಳುಳತ್ತುರುವುದು ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ಟೆಸ್ಟಿ
ಪಯಪೀಟ್ಟ. ಆಸ್ೆರೇಲ್ಲಯಾ ಮತ್ುು ನೂಾಜಿಲಾಾಂಡ್ಸ ನಡುವೆ ನವೆಿಂಬರ್ ತ್ತಿಂಗಳ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟ
ಇಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು ಹೊಸತ್ನಕೊ ಮುನುುಡಿಯಾಗ ನಿಲ್ಲಲ್ಲದೆ.
ಅಶ್ಿಕೂೂ ದಾಿಂಡಾಟವು ಮೊದಲ್ೊೆಿಂಡಿದುದ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯ ಮೂಲ್ಕವೆೀ. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದಿಂತೆ ಬದಲ್ಾವಣೆಯ
ಗಾಳಿಗೆ ಒಿಂದು ನಾಳಿನ ಪಯಪೀಟ್ಟ, ಇಪಪತ್ುು ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳ (20-20) ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಿಂಡವು. ಆದರೆ ಹೆಚಿಿನ
ರಿೀತ್ತ ರಿವಾಜುಗಳ ಬದಲ್ಾವಣೆಗೆ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ಒಳಗಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಬದಲ್ಾಗ ದಾಿಂಡಾಟದ ಇತ್ರ ಮಾದರಿಗಳೆೀ
ಹೊಸತ್ನದ ಮಾರಾಶಪಡುಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೊಿಂಡವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು ಅವಕಾಶ್ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯ
ಪಾಲ್ಾಗದೆ. ದಾಿಂಡಾಟದ ಹಳಮೆಯಲ್ಲಲಯೀ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಿಂದು ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.
ದಾಿಂಡಾಟಕೂೂ ಮುಿಂಚೆ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ಕಾಲ್ೆಿಿಂಡಿನಾಟವನುು ಆಡಲ್ಾಗುತ್ತುತ್ುು. ಅಲ್ಲದೆೀ ಇದರತ್ು ನೊೀಡುಗರೂ ಹೆಚಾಿಗ
ಬರುತ್ತುದದರು. ಇದನೆುೀ ಗಮನದಲ್ಲಲಟುಿಕೊಿಂಡು ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ೂಲ ಇದನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲ್ು ಹಮುಮಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತುದದವು. ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ದಾಿಂಡಾಟವನುು ಆಗಸ್್ 11, 1952ರಲ್ಲಲ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ ನಾಡೊಳಗಣ
ದಾಿಂಡಾಟದ ಕೂಟದಲ್ಲಲ ಆಡಿಸಲ್ಾಯತ್ು. ಬಿಬಿಸಿಯಲ್ಲಲ ನೆೀರಪಿಸಾರಗೊಿಂಡ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ಒಿಂದು ಮಲ್ಲಯನ್ಸ ಗೂ
ಹೆಚ್ುಿ ಮಿಂದಿ ಗೆಿಂಟುಕಾಣೊಯಲ್ಲಲ ನೊೀಡಿದದರು. ಹೆಚಿಿನ ಕುತ್ೂಹಲ್ದಿಿಂದ ತ್ಡರಾತ್ತಿಯ ವರೆಗೆ ಸಾಗದದ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು
ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ದವರೆಗೂ ಮಿಂದಿ ನೊೀಡಿದದರು.
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ಆ ಬಳಿಕ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿಯು ಹೆಚ್ುಿ ಹೆಚ್ುಿ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ಏರಶಪಡಿಸಲ್ು ಒತ್ುು ನಿೀಡಿತ್ು. ಹಾಗೆಯೀ
ಜಗತ್ತುನ ಹೆಸರಾಿಂತ್ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪೀಟ್ಟಗಾರರನುು ಕೂಡಿಸಿಕೊಿಂಡು 1977ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ೆರೇಲ್ಲಯಾದ ಮೆಲ್ಾರ್ನ್ ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ
ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ಮತ್ುು ವೆಸ್ಟಿ ಇಿಂಡಿೀಸ್ಟ ನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಟವಿಂದನುು ನಡೆಸಲ್ಾಯತ್ು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ
ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ದಾಿಂಡಾಟವನುು ಆಡಿಸಲ್ಾಯತ್ು. ಆದರೆ ಕೆೀವಲ್ 2000 ಮಿಂದಿ ನೊೀಡುಗರನುು ಸೆಳೆದ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟ
ಅಶೆ್ಿಿಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದಾದ ಒಿಂದು ವರುಶ್ದ ಬಳಿಕ ಮತೆು ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ ಸಿಡಿು ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ
ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ಮತ್ುು ವೆಸ್ಟಿ ಇಿಂಡಿೀಸ್ಟ ನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ಪಯಪೀಟ್ಟ ಏರಶಪಟ್ಟಿತ್ುು. ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯು
ಸುಮಾರು 44000ಕ್ೂಕ ಹೆಚ್ುಿ ಮಂದಿಯನುು ಸೆಳೆಯತ್ು. ಅಲ್ಲದೆೀ ಆ ಹೊತ್ತುಗೆ ಬಹಳಶ್ುಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದದ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ
ಕಾಲ್ೆಿಿಂಡಿನಾಟ ದಾಿಂಡಾಟದ ಹೊಸ ಬದಲ್ಾವಣೆಯನುು ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಿತ್ು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಲಿಂದ ಮುಿಂದೆ ನಾಡು ನಾಡುಗಳ ನಡುವಣ
ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ನಡೆಯಲ್ಾರಿಂಬಿಸಿದವು. ಅಲ್ಲದೆೀ ಇಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ನಡೆಯುವ ಒಿಂದು
ನಾಳಾಟಗಳು ಹೆಚಾಿಗ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನದೆದೀ ಆಗರುತ್ುದೆ.
ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಾಲ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ಒಿಂದು ನಾಳಾಟವಾಗದದವೆೀ ಹೊರತ್ು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ಮುಿಂದಾಳುನದಲ್ಲಲ ಯಾವುದೆೀ ಹೊನಲ್ು
ಬೆಳಕಿನ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಎಿಂದರೂ ಐದು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು
ಇರುಳಿನ ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಲ ನಡೆಸುವುದು ಅಶ್ುಿ ಸುಲ್ಬದ ಮಾತ್ಲ್ಲ. ದಿನವಿಂದಕೊ ಸುಮಾರು ಎಿಂಟು ಗಿಂಟೆಗಳ ಹೊತ್ುು
ನಡೆಯುವ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಇತ್ುಿಂಡಗಳು ಇರುಳಲ್ಲಲ ಆಡುವುದು ಕಶ್ಿದ ಮಾತ್ು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು
ಸವಾಲ್ನುು ಎದುರಿಸುವ ಹೊತ್ುು ಬಿಂದಿದೆ.
ನವೆಿಂಬರ್ ತ್ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಲ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದಲ್ಲಲ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಎರಡು ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳ ಕೂಟವಿಂದರಲ್ಲಲ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ಮತ್ುು
ನೂಾಜಿಲ್ಾಾಿಂಡ್ ತ್ಿಂಡಗಳು ಕಾದಾಡಲ್ಲವೆ. ಇದಕೊ ಇತ್ುಿಂಡಗಳ ಮಿಂಡಳಿಗಳು ಒಪ್ಪಗೆ ನಿೀಡಿದುದ, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾವು ಈ ಕೂಟದ
ಮುಿಂದಾಳುನವನುು ವಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಆದರೆ ಮೆಲ್ಬರಶು್ ಅತ್ವಾ ಅಡಿಲ್ೆೀಡ್ ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ನಡೆಸುವ ಹಮುಮಗೆ
ಇದುದ, ಇನುಶೆಿೀ ಈ ಬಗೆೆ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ದಾಿಂಡಾಟದ ಮಿಂಡಳಿಯು ನಿರಾಶದರ ಕಯೆಳಳಬೆೀಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಲೆೇಡ್ಸ ಅಿಂಗಳದಲ್ಲಲ
ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯು ನಡೆಯಲ್ಲದೆ ಎಿಂಬ ಸುದಿದಯದೆ. ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ನಡೆಸುವತ್ು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ
ಈವರೆಗೆ ಅಿಂತ್ಹ ಗಟ್ಟಿ ನಿರಾಶದರವನುು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರತ್ು ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ಮತ್ುು ನೂಾಜಿಲ್ಾಾಿಂಡ್
ಮಿಂಡಳಿಯ ಕೆಲ್ಸವನುು ಗಮನದಲ್ಲಲಟುಿಕೊಿಂಡು ಒಪ್ಪಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ುು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಲ ಕಳೆದ ವರುಶ್ ಜೂನ್ಸ ತ್ತಿಂಗಳ ಹೊತ್ತುಗೆ
ಇಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು ಕೂಟದ ಹಮುಮಗೆಯ ಬಗೆೆ ಯೀಚಿಸಲ್ಾಗತ್ುು. ಮೊದಮೊದಲ್ು ನೂಾಜಿಲ್ಾಾಿಂಡಿನ ಆಟಗಾರರು ಇದಕೊ
ವಿರೊೀದವನುು ವಾಕುಪಡಿಸಿದದರು. ಆದರೆ ಹಮುಮಗೆಯಡೆಗೆ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯನುರ ಎಡೆಬಿಡದ ಒತಾುಯಕೊ ಮಣಿದು ಒಪ್ಪಗೆ
ಸೂಚಿಸಿದದರು.
ನಮಗೆಲ್ಾಲ ತ್ತಳಿದಿಂತೆ ಇರುಳಿನಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡುಗಾರ ಚೆಿಂಡನುು ಎದುರಿಸುವುದು ನಿಜಕೂೂ ಸವಾಲ್ಲನ ಕೆಲ್ಸ. ಒಿಂದು
ನಾಳಾಟದಲ್ಲಲ ನಾಡಿನಾದಾಿಂತ್ ತ್ಿಂಡಗಳ ಉಡುಪು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಬಣಣದಾದಗರುತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಹೊಳೆಯುವ
ಚೆಿಂಡನುು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನಾ. ಅದೆೀ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳ ವಿಚಾರಕೊ ಬಿಂದಾಗ ಕೆಿಂಪು ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡನುು ಮಾತ್ಿ
ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಗೆಿಂದೆೀ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ಗುಲ್ಾಬಿ ಬಣಣದ ಹೊಳೆಯುವ ಚೆಿಂಡನುು
ಬಳಸಲ್ು ಮುಿಂದಾಗದೆ. ವಿಶೆೀಶ್ವೆಿಂದರೆ ನಾಡು ನಾಡುಗಳ ನಡುವಣ ಗಿಂಡಸರ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಗುಲ್ಾಬಿ
ಚೆಿಂಡನುು ಬಳಸುತ್ತುರುವುದು ಇದೆೀ ಮೊದಲ್ು. ಈ ಹಿಿಂದೆ ಹೆಿಂಗಸರ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲಗುಲ್ಾಬಿ ಚೆಿಂಡನುು
ಬಳಸಿದದರು. ಆದರೆ ಚೆಿಂಡುಗಳು ಬೆೀಗನೆ ತ್ನು ಗುಣವನುು ಕಳೆದುಕೊಳುಳತ್ುದೆ ಎಿಂಬ ಕೂಗುಗಳು ಕೆೀಳಿಬಿಂದಿದದವು. ಆದರೆ ಈ
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ಬಾರಿ ದಾಿಂಡಾಟದ ಚೆಿಂಡಿನ ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಲ ತ್ುಸು ಬದಲ್ಾವಣೆಯನುು ತ್ಿಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಗುಲ್ಾಬಿ ಬಣಣದ
ಚೆಿಂಡನುು ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ತುದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಲ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯು ಹಲ್ವು ಕಾರಣಕೊ ಎಲ್ೆಲಡೆ ಸದುದ ಮಾಡುತ್ತುದುದ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಈ
ಪಯಪೀಟ್ಟಯತ್ು ಹರಿಯುತ್ತುದೆ.

(ಮಾಹತಿ ಸ್ೆಲೆ: ibnlive)
(ಚ್ಚತಿ ಸ್ೆಲೆ: mysports.today)
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ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡನುನ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ೆ

ದಾಂಡಾಟದ (Cricket) ಬೆೀಕುಗಳಲ್ಲಲ ಚೆಿಂಡು (Ball) ಮುಕಾವಾದದುದ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಚೆಿಂಡು ಮತ್ುು ದಾಿಂಡು (Bat)ವಿನ ಹೊರತಾಗ
ದಾಿಂಡಾಟವು ಪೂರಿಶುಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನಾವಾಗ ಬಹಳಶ್ುಿ ಬಗೆಯ ಚೆಿಂಡುಗಳನುು ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ.
ನಿೀರಶೂರಿಯಚ್ುಿ (Plastic), ಹಿಗುೆಕ (rubber) ಮತ್ುು ಬ್ೆಂಡಿನ (Cork) ಚೆಿಂಡುಗಳು ಸೆೀರಿದಿಂತೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಬಗೆಯ
ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಬಗೆಯ ಚೆಿಂಡುಗಳನುು ಬಳಸುವುದುಿಂಟು. ಆದರೆ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ಮುಿಂದಾಳುನದಲ್ಲಲ
ನಾಡುನಡುವಿನ ದಾಿಂಡಾಟದ ಕೂಟಗಳು, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಅಯ್ ಮುಿಂದಾಳುನದಲ್ಲಲ ನಾಡೊಳಗಣ ದಾಿಂಡಾಟದ ಕೂಟಗಳು
ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ಿ ಒಿಂದೆೀ ಬಗೆಯ ಚೆಿಂಡುಗಳನುು ಬಳಸುತಾುರೆ. ಹಾಗಾಗ ಬೆಿಂಡಿನ ಚೆಿಂಡುಗಳನುು ಬಳಸುವುದು
ಸಾಮಾನಾ. ಇಿಂತ್ಹ ಬೆಿಂಡಿನ ಚೆಿಂಡುಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ತಳಿದುಕೊಳುಳವ ಚಿಕೂ ಪಿಯತ್ುವನುು ಈ ಬರಹದಲ್ಲಲ ಮಾಡಲ್ಾಗದೆ.
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ತಳಿದಿರುವಿಂತೆ ನಾಡುನಡುವಿನ ದಾಿಂಡಾಟದ ಚೆಿಂಡುಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಬೆಿಂಡು ಮತ್ುು ಚ್ರಶಮದ
ಬಳಕೆಯನುು ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಬೆಿಂಡು ಒಿಂದು ಹಿಗುೆವ ವಸುುವಾದದದರಿಿಂದ ಚೆಿಂಡು ಪುಟಿಯಲ್ು (Bounce) ಇದು
ನೆರವಾಗುತ್ುದೆ. ಚೆಿಂಡನುು ತ್ಯಾರಿಸುವ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಬೆಿಂಡಿನ ತ್ತರುಳುಗಳಿಗೆ, ಗಾಯಕೊ ಕಟುಿವ ಪಟ್ಟಿಯ ದಾರದಿಿಂದ
ಬಿಗಯಾಗ ಬಿಗದು, ಚ್ರಶಮದ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಸುತ್ತು ಹೊಲ್ಲಯುತಾುರೆ. ಈ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಚೆಿಂಡು ದುಿಂಡಾಗ ಕಿತ್ುಳ ೆ ಹಣಿಣನ ರಿೀತ್ತ
ಆಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳುಳವಿಂತೆ ನೊೀಡಿಕೊಳಳಲ್ಾಗುತ್ುದೆ.
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ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಚೆಿಂಡಿನ ಮೆೀಲ್ೆ ಹಿಡಿತ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಲ ಮತ್ುು ಚೆಿಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಲ ತೆೇಲ್ುವಂತೆ (Swing) ಮಾಡಲ್ು ಚೆಿಂಡಿನ
ನಡುಗೆರೆಯು ಹೆಚಿಿನ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗ ಚೆಿಂಡಿನ ನಡುಗೆರೆಯನುು ಮಾಡಲ್ು, ಚೆಿಂಡಿನ ನಡುಬಾಗವನುು ಆರು
ಸಾಲ್ುಗಳ ಹೊಲ್ಲಗೆಯಾಗ ದಾರದಿಿಂದ ಹೊಲ್ಲಯಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಅಿಂದರೆ ಚೆಿಂಡಿನ ನಡುಬಾಗದಿಿಂದ ಬಲ್ಕೊ ಮೂರುಗೆರೆ ಮತ್ುು
ಎಡಕೊ ಮೂರುಗೆರೆಯ ಹೊಲ್ಲಗೆ ಮಾಡುವಿಂತೆ ನೊೀಡಿಕೊಳಳಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಚ್ರಶಮದಿಿಂದ ತೆೀಪೆಹಾಕುವ ಚೆಿಂಡಿನ
ನಡುಬಾಗದ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೂಡುಗೆರೆಗಳನುು ಚೆಿಂಡಿನ ಒಳಬಾಗದಿಿಂದಲ್ೆೀ ಹೊಲ್ಲಯಲ್ಾಗುತ್ುದೆ.
ಸಾಮಾನಾವಾಗ ಯುವಕರ ದಾಿಂಡಾಟಕೊ ಬಳಸುವ ಚೆಿಂಡು 155.9 ಗಾಿಿಂ ನಿಿಂದ 163.00 ಗಾಿಿಂ ನಶ್ುಿ ತ್ೂಕವಿರುತ್ುದೆ.
ಅಲ್ಲದೆೀ ಸುತ್ುಳತೆಯಲ್ಲಲ224 ಮಿ.ಮಿೇ. ರಿಿಂದ 229 ಮಿ.ಮಿೇ ನಶ್ಿರುತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಹೆಿಂಗಸರ ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ ಬಳಸುವ
ಚೆಿಂಡುಗಳ ಗಾತ್ಿ ಮತ್ುು ತ್ೂಕ ಯುವಕರ ದಾಿಂಡಾಟದ ಚೆಿಂಡಿಗಿಂತ್ ತ್ುಸು ಕಡಿಮೆಯರುತ್ುದೆ.
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ದಾಿಂಡಾಟದ ಶ್ುರುವಿನಿಿಂದಲ್ೂ ಕೆಿಂಪು ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡುಗಳನೆುೀ ಬಳಸುತಾು ಬರಲ್ಾಗತ್ುು. ಇದರ ಹಿಿಂದೆಯಿಂದು ಅರಿಮೆ ಇದೆ.
ಹಿಿಂದೆ ಆಟಗಾರರು ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಬಟೆಿಯನುು ಹಾಕಿಕೊಿಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತುದದರು. ಇದರಿಿಂದ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆ
ನಡೆಸುವಾಗ ದಾಿಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಹಿನುಲ್ೆಯಿಂದ (Background) ಕೆಿಂಪು ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡನುು ಗುರುತ್ತಸಿ ಆಡಲ್ು
ನೆರವು ನಿೀಡುತ್ತುತ್ುು. ಆದರೆ ಇಿಂದಿನ ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ ಸಾಕಶ್ುಿ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳಾಗ ಬಣಣ ಬಣಣದ ಬಟೆಿಗಳನುು ಹಾಕಿಕೊಿಂಡು
ಆಡುವ ಪದದತ್ತ ಬಿಂದಿತ್ು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಒಿಂದು ನಾಳಾಟದಲ್ಲಲ ಪಾಲ್ೊೆಳುಳತ್ತುದದ ಎಲ್ಾಲ ನಾಡುಗಳು ತ್ಮಮ ತ್ಿಂಡಕೊ ಬಣಣದ
ಬಟೆಿಯನುು ಬಳಸಲ್ು ಶ್ುರುವಿಟಿರು. ಇದು ದಾಿಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕೆಿಂಪು ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡನುು ಗುರುತ್ತಸಲ್ು ಸವಾಲ್ೆನಿಸಿತ್ು.
ಮುಿಂದೆ ದಾಿಂಡಾಟದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಲ ತ್ುಸು ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನುು ತ್ರಲ್ು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ತ್ತೀರಾಶಮನಿಸಿತ್ು. ಹಾಗಾಗ
ಯಾವುದೆೀ ಬಣಣದ ಹಿನುಲ್ೆಯಲ್ೂಲ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡನುು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ
ಅಳವಡಿಸಿತ್ು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಒಿಂದು ನಾಳಾಟದಲ್ಲಲ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡುಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಂದವು. 1979 ನವೆಿಂಬರ್
27ರಲ್ಲಲ ಆಸ್ೆರೇಲ್ಲಯಾದ ಸಿಡಿನ (SCG) ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ ನಡೆದ ವರಶಲಡ್ ಸಿೀರಿಸ್ಟ ಕಪ್ ನಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡನುು
ಒಿಂದು ನಾಳಾಟದಲ್ಲಲ ಬಳಸಲ್ಾಯತ್ು.
ಆದರೆ ಮುಿಂದೆ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಸವಾಲ್ಾಗ ಕಿಂಡು ಬಿಂದವು. ಕಾರಣ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ (Day
Night) ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡುಗಳು ಪೀಟ್ಟ ಸಾಗದಿಂತೆ ಕಿಂದು ಬಣಣಕೊ ತ್ತರುಗುತ್ತುದದವು. ಇದು ನಡುಹಾಸಿನ
(Pitch) ಬಣಣಕೊ ಹೆಚ್ುಿ ಹೊಿಂದುವುದರಿಿಂದ ದಾಿಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಎಸೆತ್ ಗುರುತ್ತಸಲ್ು ಮತೆು ಸವಾಲ್ಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಿತ್ು. ಇದು
ದಾಿಂಡಾಟದ ಸರದಿಯಿಂದರಲ್ಲಲ ಎರಡು ಹೊಸ ಚೆಿಂಡುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯತ್ು. ಅಲ್ಲದೆೀ ಇತ್ತುೀಚಿನ ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ
ಚೆಿಂಡುಗಳನುು ಬೆಳಕಿನಿಿಂದ ತ್ುಸು ಹೊಳೆಯುವಿಂತೆ ತ್ಯಾರಿಸಿ, ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ.

ಬಿಳಿ ಮತ್ುು ಕೆಿಂಪು ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡಿನ ಬಳಕೆ ಹೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ಒಮೆಮ ಗುಲ್ಾಬಿ ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡನುು ಬಳಸಿ ಅರಕೆ
(experiment) ಮಾಡಲ್ಾಯತ್ು. 2009ರ ಜುಲ್ಯ್ ನಲ್ಲಲ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ಹೆಿಂಗಳೆಯರ ತ್ಿಂಡ ಮತ್ುು ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ
ಹೆಿಂಗಳೆಯರ ತ್ಿಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಗುಲ್ಾಬಿ ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡುಗಳನುು
ಬಳಸಲ್ಾಯತ್ು. ಪಯಪೀಟ್ಟಯ ಮೊದಲ್ಲ್ಲಲ ಚೆಿಂಡು ಕೆಿಂಪು ಚೆಿಂಡಿಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ುಿ ತಿರುವು(Spin) ಪಡೆಯತ್ು. ಅಲ್ಲದೆೀ ಪೀಟ್ಟ
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ಸಾಗದಿಂತೆ ಬೆೀಗನೆ ತ್ನು ಗುಣಮಟಿವನುು ಕಳೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ು. ಇದು ಗುಲ್ಾಬಿ ಚೆಿಂಡಿನ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತ್ು ಗೊಿಂದಲ್
ಮೂಡಿಸಿತ್ು. ಈ ಕಾರಣಕೊ ಗುಲ್ಾಬಿ ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡನುು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿತ್ು.
ಇವೆಲ್ಾಲ ಕಾರಣಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಲಟುಿಕೊಿಂಡು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ದಾಿಂಡಾಟದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವು ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನುು
ಮಾಡಿತ್ು. ಅದರಿಂತೆ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಬಳಸುವ ಚೆಿಂಡುಗಳು ಕೆಿಂಪು ಬಣಣದಲ್ಲಲರುತ್ುದೆ. ಮತ್ುು ಒಿಂದು ನಾಳಿನಾಟದಲ್ಲಲ
ಹೊಳೆಯುವ

ಬಿಳಿ

ಚೆಿಂಡುಗಳನುು

ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ.

ಈ

ನಿಯಮವನುು

ನಾಡೊಳಗಣ

ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ೂಲ

ಮುಿಂದುವರೆಸಲ್ಾಗದೆ. ಆದರೆ ನಾಡೊಳಗಣ ದಾಿಂಡಾಟದ ತ್ರಬೆೀತ್ತಯ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಬಿಳಿ, ಕೆಿಂಪು ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ
ಗುಲ್ಾಬಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ುು ಕಿತ್ುಳ ೆ ಬಣಣದ ಚೆಿಂಡನುು ಬಳಸುವುದೂ ಉಿಂಟು.

(ಮಾಹತಿ ಮತುಾ ಚ್ಚತಿ ಸ್ೆಲೆ: itsonlycricket.com, bajubekasbranded.com, lordscricketballs.co.uk )
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ಸ್ೊೇಲ್ರಿಯದ ಇಂಡಿಯಾ, ಗ್ೆಲ್ುವು ಕಾಣದ ಪಾಕ್

ಇಿಂಡಿಯಾ-ಪಾಕಿಸಾುನ! ಈ ಎರಡು ನಾಡುಗಳ ನಡುವಣ ಕೊಿಂಡಿ ಹೆೀಗೆೀ ಇದದರೂ, ಮಿಂದಿ ಮಾತ್ಿ ಹೆಚಿಿನ ವಿಚಾರವನುು
ಸೊೀಲ್ು

ಗೆಲ್ುವಿನ

ಲ್ೆಕಾೂಚಾರದಲ್ಲಲಯೀ

ನೊೀಡುತಾುರೆ.

ಇದು

ದಾಿಂಡಾಟದ

ಪಯಪೀಟ್ಟಯಿಂದ

ಏನೂ

ಹೊರತಾಗಲ್ಲ.1952ರಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತ್ುು ಪಾಕ್ ನಡುವೆ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ನಡೆಸಲ್ಾಯತ್ು. ಬಳಿಕ
1978ರಲ್ಲಲ ಇತ್ುಿಂಡಗಳು ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಒಿಂದು ದಿನದಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಎದುರಾದವು. ಅಲ್ಲಲಿಂದ ಇಲ್ಲಲಯ ವರೆಗೆ
ಅರವತ್ುು ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟ, ನೂರ ಇಪಪತೆುೀಳು ಒಿಂದು ದಿನದ ದಾಿಂಡಾಟ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ಎರಡೂ
ನಾಡುಗಳು ಸೊೀಲ್ು ಗೆಲ್ುವಿನ ರುಚಿ ನೊೀಡಿವೆ.
ಆದರೆ ಪಿತ್ತೀ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ನಡೆದಾಗಲ್ೂ ಕುತ್ೂಹಲ್ ಮಾತ್ಿ ಮೊದಲ್ಲನಿಂತೆಯೀ ಇರುತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ೂಲ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಇತ್ುಿಂಡಗಳು ಮಕಾಮುಕಿಯಾದರೆ ಮಿಂದಿಯಳಗೆ ಅದರ ಹುರುಪೆೀ ಬೆೀರೆ. ಅಿಂತೆಯೀ ಒಟುಿ
ಆರು ಬಾರಿ ಇತ್ುಿಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಮುಕಾಮುಕಿಯಾಗದೆ. ವಿಶೆೀಶ್ವೆಿಂದರೆ ಆ ಆರೂ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಪಾಕ್ ಇಿಂಡಿಯಾ
ತ್ಿಂಡದೆದುರು ಸೊೀತ್ತದೆ. ಸಿಡಿು, ಬೆಿಂಗಳೂರು, ಮಾಾಿಂಚೆಸಿರ್, ಸೆಿಂಚ್ೂರಿಯನ್ಸ, ಮೊಹಾಲ್ಲ, ಅಡಿಲ್ೆೀಡ್ ಹಿೀಗೆ ಪಿತ್ತೀ ಬಾರಿ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಕಾಮುಕಿಗೆ ಅಿಂಗಣಗಳು ಬದಲ್ಾದರೂ ಹಿನುಡವಳಿ ಮಾತ್ಿ ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುಲ್.ಲ ಅದೆಶೆಿೀ ಗಟ್ಟಿ ತ್ಿಂಡವನುು
ಕಟ್ಟಿಕೊಿಂಡು ಬಿಂದರೂ, ಪಾಕ್ ಮಾತ್ಿ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡದೆದುರು ಸೊೀಲ್ಲನ ಕಹಿ ಉಣುಣತ್ತುದೆ, ಹಾಗೆಯೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ತ್ನು
ಹಿನುಡವಳಿಯನುು ಮರುಕಳಿಸುತಾು ಬಿಂದಿರುವ ಇಿಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ುವಿನ ಸಿಹಿ ಉಣುಣತ್ತುದೆ. ಹಿೀಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಿಂಬ ದೊಡಾಡಟದಲ್ಲಲ
ಇತ್ುಿಂಡಗಳ ಸೊೀಲ್ು ಗೆಲ್ುವುಗಳತ್ು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ುಲವ ಸಣಣ ಬರಹವಿದು.
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1992ರ ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್

ಇದು ಇತ್ುಿಂಡಗಳ ಪಾಲ್ಲಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಿಂಬ ದೊಡಾಡಟದ ಮುಕಾಮುಕಿಗೆ ಮೊದಲ್ ವೆೀದಿಕೆಯಾದ ಹಿರಿಮೆಯನುು
ಹೊತ್ುುಕೊಿಂಡಿದೆ. ಮಾರಶಿ್ 4ರಿಂದು ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ ಸಿಡಿು ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ದಾಿಂಡಾಟದ
ಪಯಪೀಟ್ಟಗೆ ಇಡಿೀ ಜಗತ್ುು ಹುಬೆಬೀರಿಸಿ ಬೆರಗುಗಣಿಣನಿಿಂದ ನೊೀಡಿದ ಹೊತ್ುದು. ಶ್ತ್ುಿ ನಾಡುಗಳು ಎಿಂದೆೀ ಮಿಂದಿಯ
ಮನದಲ್ಲಲ ಅಚೊಿತ್ತುರುವಾಗ ದೊಡಾಡಟದ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನುು ದಾಿಂಡಾಟದತ್ು ಬಹುವಾಗ ಸೆಳೆಯತ್ು.
ಮಹಮಮದ್ ಅಜರುದಿದೇನ್ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ಅಿಂಗಣಕಿೂಳಿದ ಇಿಂಡಿಯಾ ಪಡೆ,ಇಮಾಿನ್ ಕಾನ್ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದ ಪಾಕ್
ಪಡೆಯನುು ಎದುರಿಸಿತ್ು. ನಾಣಾ ಚಿಮುಮಗೆಯಲ್ಲಲ ಗೆದದ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡ ಮೊದಲ್ು ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲ್ು ಬಯಸಿತ್ು. 25
ಓಟ ಗಳಿಸುವಶ್ಿರಲ್ಲಲ ಕ್ರಿಸ್ ಶ್ಿೇಕಾಂತ್ ರವರನುು ಕಳೆದುಕೊಿಂಡ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ತ್ುಸು ಕಹಿ ಅನುಬವ
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ು.

ಬಳಿಕ

ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ

ಮತ್ುು ಜಡೆೇಜಾರ

ಹೊತ್ತುನರಿವಿನ

ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ

ಹಿಡಿತ್

ಸಾದಿಸತೊಡಗತ್ು. ಆಗಶೆಿೀ ದಾಿಂಡಾಟದಿಿಂದ ಜಗತ್ತುನೆಲ್ೆಲಡೆ ಮಿಂಚ್ು ಹರಿಸ ತೊಡಗದದ ಸಚ್ಚನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ
ಅದು ಮೊದಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟ. ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಹುತ್ುರಿ ಕಳೆದುಕೊಳಳದೆ 54 ಓಟ ಗಳಿಸಿದ ಸಚಿನ್ಸ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡ 7
ಹುತ್ುರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 216 ಓಟ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಲ ಹೆಚಿಿನ ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸಿದದರು. ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ಮೆಲ್ಲಗನ ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನ
ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು 49 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮತ್ಗೊಳಿಸಲ್ಾಯತ್ು.
49 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಿಿಂದ 217 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಪಾಕ್ ಪಡೆ ಕ್ಪ್ತಲ್ ದೆೇವ್ ಮತ್ುು ಪಿಬ್ಾಕ್ರ್ ದಾಳಿಗೆ
ಕುಸಿತ್ದಿಿಂದಲ್ೆೀ ಮೊದಲ್ೊೆಿಂಡಿತ್ು. ಇಲ್ಲಲಿಂದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯ ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ದ ವರೆಗೂ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡ ಪಯಪೀಟ್ಟಯ
ಮೆೀಲ್ೆ ತ್ನು ಹಿಡಿತ್ ಸಾದಿಸುತಾು ಹೊೀಯತ್ು. ಪಾಕ್ ಪರ ಆಮಿರ್ ಸ್ೊಹೆೇಲ್ 62 ಮತ್ುು ಜಾವೆದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್ 40
ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿದುದ ಬಿಟಿರೆ ಬೆೀರೆ ಯಾವುದೆೀ ನೆರವು ಬರಲ್ಲಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಪಾಕ್ 173 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿ ತ್ನೆುಲ್ಾಲ ಹುತ್ುರಿ
ಕಳೆದುಕೊಳುಳವ ಮೂಲ್ಕ ಇಿಂಡಿಯಾ 43 ಓಟಗಳಿಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ್ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ಗೆದುದಕೊಿಂಡಿತ್ು. ಇಿಂಡಿಯಾ
ಪರ ಕಪ್ಲ್ ದೆೀವ್, ಶ್ಿೇನಾತ್ ಮತ್ುು ಪಿಬಾಕರ್ ತ್ಲ್ಾ ಎರಡು ಹುತ್ುರಿ ಎಗರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದದರು.
* ಮಹಮಮದ್ ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ ಅವರು ಕಿಿಸ್ಟ ಶ್ಿೀಕಾಿಂತ್ ರವರ ಬಳಿಕ 1990ರಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಮುಿಂದಾಳತ್ವವನುು
ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡರು. ಇಲ್ಲಲಿಂದ ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಬಾರಿ ಹಿನುಡೆ ಗಳಿಸಿದ ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ ಓಟ ಗಳಿಸಲ್ು ಪರದಾಡಿದರು. ಆದರೆ
1992 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಳೆಳಯ ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಇಿಂಡಿಯಾ ಪರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ುಿ ಓಟ ಗಳಿಸಿದ
ಪೀಟ್ಟಗಾರ ಎಿಂದೆನಿಸಿಕೊಿಂಡರು.
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* ಇಮಾಿನ್ಸ ಕಾನ್ಸರವರು 1987ರಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡಾಟದಿಿಂದ ಬಿಡುವು ಪಡೆದ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ, ಪಾಕಿಸಾುನದ ಅದಾಕಿ ಜನರಲ್ ಜಿಯಾಉಲ್-ಹಕ್ರವರ ಮನವಿಯ ಮೆೀರೆಗೆ ಮತೆು 1988ರಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡಾಟಕೊ ಮರಳಿದದರು ಮತ್ುು ಪಾಕ್ನ ಮುಿಂದಾಳತ್ವ
ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡರು. 1992 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಪಾಕ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಎದುರು ಸೊೀತ್ರೂ, ಕೊನೆ ಹಿಂತ್ದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್
ತ್ಿಂಡವನುು ಸೊೀಲ್ಲಸಿ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದುದಕೊಿಂಡಿತ್ು.
1996ರ ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್

ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೊಡಾಡಟದಲ್ಲಲ ಎರಡನೆೀ ಬಾರಿಗೆ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತ್ುು ಪಾಕ್ 1996ರಲ್ಲಲ ಎದುರಾದವು. ಇಿಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸಾುನ
ಮತ್ುು ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕಾ ಸೆೀರಿಸಿದಿಂತೆ ಮೂರು ನಾಡಿನಲ್ಲಲ ನಡೆಸಿಕೊಡಲ್ಾಗದದ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ, ಇಿಂಡಿಯಾಗೆ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ್ ಸಿಕಿೂತ್ು. ಅಲ್ಲದೆೀ 1989ರಲ್ಲಲ ನಡೆದ ನೆಹರೂ ಕಪ್ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ನೆಲ್ದಲ್ಲಲ
ಮಾಡಿದ ದಾಿಂಡಾಟದ ಮೊದಲ್ ಪಯಪೀಟ್ಟ. ಮಾರಶಿ್ 9ರಿಂದು ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ ಚಿನುಸಾವಮ ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಹೊನಲ್ು
ಬೆಳಕಿನ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯು ನಿಜಕೂೂ ಇಿಂಡಿಯಾಕೊ ಸವಾಲ್ಲನದಾದಗತ್ುು. ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಎಿಂಟರಗಟಿದ
ಪಯಪೀಟ್ಟ. ಜೊತೆಗೆ 1992ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ುಲವ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಕ್ ತ್ನು ಗಟ್ಟಿತ್ನವನುು ಅದಾಗಲ್ೆೀ ಜಗತ್ತುಗೆ
ತೊೀರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ುು. ಅಲ್ಲದೆೀ ಮತೆು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ತ್ಿಂಡವೆಿಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನುು ಕೂಡ ಅಿಂಟ್ಟಸಿಕೊಿಂಡಿತ್ುು.
ಮತೊುಿಂದು ವಿಶೆೀಶ್ವೆಿಂದರೆ ಇದು ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ ಚಿನುಸಾವಮ ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಮೊದಲ್ ಹೊನಲ್ು ಬೆಳಕಿನ ದಾಿಂಡಾಟದ
ಪಯಪೀಟ್ಟ ಕೂಡ. ಮತೆು ನಾಣಾ ಚಿಮುಮಗೆಯಲ್ಲಲ ಗೆದದ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡ ಮೊದಲ್ು ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿತ್ು. ಸಿದುದ ಅವರ
93 ಓಟಗಳು ಮತ್ುು ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಜಡೆೀಜಾರ ಬಿರುಸಿನ 45 ಓಟಗಳ ನೆರವಿನಿಿಂದ, ಇಿಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ್ 50
ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ 8 ಹುತ್ುರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 287 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿತ್ು. ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಎಸೆದ ಕೊನೆಯ
ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಲ 22 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿದದಲ್ಲದೆೀ, ಕೊನೆಯ 4 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ 57 ಓಟಗಳನುು ದೊೀಚಿ, ಇಿಂಡಿಯಾ ದೊಡಡ
ಗಳಿಕೆಯನುು ಪಾಕಿಸಾುನದ ಮುಿಂದಿಟ್ಟಿತ್ು.
ಹಿಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂತೆಯೀ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ೂಲ ಮೆಲ್ಲಗನ ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನಿಿಂದಾಗ ಪಾಕ್ ತ್ಿಂಡಕೊ 49 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಿಿಂದ
288 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ನಿೀಡಲ್ಾಯತ್ು. ಈ ಗುರಿಯನುು ಅಚ್ುಿಕಟಾಿಗ ಬೆನುಟ್ಟಿದ ಪಾಕ್ ತ್ಿಂಡ, ಮೊದಲ್ 10
ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ 84 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಎಸೆತ್ಗಾರರನುು ಬೆಚಿಿಬಿೀಳಿಸಿತ್ು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ವೆಂಕ್ಟಪತಿ
ರಾಜು ಮತ್ುು ಅನಿಲ್ ಕ್ುಂಬ್ೆಿಯವರ ಒಳೆಳಯ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಕ್ ಕುಸಿತ್ ಕಾಣುತಾು ಹೊೀಯತ್ಲ್ಲದೆೀ, ನಿಗದಿತ್ 49
ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಿಿಂದ 9 ಹತ್ುರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 288 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿತ್ಶೆಿ. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಕ್ ಮತೆು ಇಿಂಡಿಯಾದ ಮುಿಂದೆ
39 ಓಟಗಳಿಿಂದ ಸೊೀಲ್ೊಪ್ಪಕೊಿಂಡಿತ್ು. ಇದು 1992ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ ಇಿಂಡಿಯಾದೆದುರು ಸೊೀತ್ ಮೊದಲ್
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ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆೀ 1987ರ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ನಾಡಿನಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾದೆದುರು ಸೊೀತ್ ಮೊದಲ್
ಪಯಪೀಟ್ಟ.
* ಮತೆು ಮಹಮಮದ್ ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ ಅವರ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ಆಡಿದದ ಇಿಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ೂರ ಗಟಿ ತ್ಲ್ುಪ್ ಮಿಂದಿಯಲ್ಲಲ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದುದ ತ್ರುವ ಕನಸು ಮೂಡಿಸಿತ್ುು. 1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲ್ು ನಡೆದ ಆರು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಲ ಅಯದನುು
ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ ಗೆದಿದದದರಿಿಂದ ಮತೊುಮೆಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೊತ್ುುತ್ರುವ ಕನಸಿಗೆ ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ ಇಿಂಬು
ನಿೀಡಿದದರು. ಆದರೆ ಇಿಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ೂರಗಟಿದಲ್ಲಲಯೀ ಸೊೀತ್ು ಕೂಟದಿಿಂದ ಹೊರನಡೆಯತ್ು.
* ಇಮಾಿನ್ಸ ಕಾನ್ಸ ಬಳಿಕ ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ಿಮ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸಾುನದ ಮುಿಂದಾಳತ್ವವನುು 1993ರಲ್ಲಲ ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡರು. ಆದರೆ
ವಾಸಿಮ್ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ಪಾಕ್ ಮತೆು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ು ಎಡವಿತ್ು.
1999ರ ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್

ಸತ್ತ್ವಾಗ ಮೂರನೆೀ ಬಾರಿಗೆ 1999ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತ್ುು ಪಾಕ್ ಎದುರಾದವು. ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್, ಅಯರೆಶಲಿಂಡ್
ಸೆೀರಿದಿಂತೆ ಅಯುದ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಜೂನ್ಸ ರಿಂದು ಮಾಾಿಂಚೆಸಿರ್ ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ ಇತ್ುಿಂಡಗಳು
ಮುಕಾಮುಕಿಯಾದವು. ಕಳೆದೆರಡು ಸೊೀಲ್ಲಗೆ ಸೆೀಡು ತ್ತರಿಸುವ ತ್ವಕ ಪಾಕಿಸಾುನದಾದದರೆ, ತ್ನು ಗೆಲ್ುವಿನ ನಡೆಯನುು
ಮುಿಂದುವರಿಸಿಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗುವತ್ು ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡದ ಗಮನ. ಸಚಿನ್ಸ ಅದಾಗಲ್ೆೀ ಜಗತ್ತುನ ಎಸೆತ್ಗಾರರೆದೆಯಲ್ಲಲ
ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದದರು. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ 1999ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರಾಹುಲ್ ದಾಿವ್ಡಡ್ಸ ಎಿಂಬ ಕರುನಾಡಿನ ಚೆೀತ್ನಕೊ ಮೊದಲ್
ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೆೀದಿಕೆ.
ಸತ್ತ್ವಾಗ ಮೂರನೆೀ ಬಾರಿ ನಾಣಾ ಚಿಮುಮಗೆಯಲ್ಲಲ ಗೆದದ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡ ಮೊದಲ್ು ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿತ್ು. ಒಳೆಳಯ
ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಿವಿಡ್ 61 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಚಿನ್ಸ ಮತ್ುು ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ ಕೂಡ ಉತ್ುಮ
ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ನೆರವಿತ್ುರು. ಆದರೆ 50 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ 6 ಹುತ್ುರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 227 ಓಟಗಳನುಶೆಿೀ ಇಿಂಡಿಯಾ
ಗಳಿಸಿತ್ು.
ಅಿಂತೆಯೀ 50 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ 228 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಪಾಕ್, ಇಿಂಡಿಯಾಕೊ ಸೊೀಲ್ಲನ ಬಯ
ತೊೀರಿಸಲ್ು ಎಡವಿತ್ು.ವೆಂಕ್ಟೆೇಶ್ ಪಿಸ್ಾದ್ ಮತ್ುು ಜಾವಗಲ್ ಶ್ಿೇನಾತ್ ಎಿಂಬಿಬಬರು ಕನುಡಿಗರ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೆದರಿದ
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ಪಾಕ್

45.3

ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ 180

ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸುವಶ್ಿರಲ್ಲಲ ನೆಲ್

ಕಚಿಿತ್ು. ಇದು ಪಾಕ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ

ಇಿಂಡಿಯಾದೆದುರು ಕಿಂಡ ಮೂರನೆೀ ಸೊೀಲ್ು.
* ಇದು ಮಹಮಮದ್ ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ ಅವರ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ ಆಡಿದ ಮೂರನೆೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟ. ಆ ಮೂಲ್ಕ
ಅತ್ತೀ

ಹೆಚ್ುಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ

ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡದ

ಮುಿಂದಾಳತ್ವ

ವಹಿಸಿದಾತ್

ಎಿಂಬ

ಹಿರಿಮೆಯನುು

ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ

ಪಡೆದುಕೊಿಂಡರು.
* ವಾಸಿಮ್ ಅಕಿಮ್ ಅವರಿಗೆ 1887ರಿಿಂದಲ್ೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಆಡಿದ ಅನುಬವವಿತ್ುು ಮತ್ುು 1996ರಲ್ಲಲ ವಾಸಿಮ್
ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ಪಾಕ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಲ ಪಾಲ್ೊೆಿಂಡಿತ್ುು. ಈ ಕಾರಣಕೊ ಮತೆು ವಾಸಿಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕ್ ತ್ಿಂಡದ
ಮುಿಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಲ್ಾಗತ್ುು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ಕೊೀರಿ ಬರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದದ ವಾಸಿಮ್ ಪಡೆ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ
ತ್ಿಂಡದೆದುರು ಸೊೀಲ್ೊಪ್ಪಕೊಿಂಡಿತ್ು.
2003ರ ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್

ನಾಲ್ೂನೆೀ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತ್ುು ಪಾಕಿಸಾುನ ನಾಡುಗಳ ಮುಕಾಮುಕಿಗೆ ವೆೀದಿಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದುದ 2003ರ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಾರಶಿ್ 1 ರಿಂದು ಆಪ್ಿಕಾದ ಸೆಿಂಚ್ೂರಿಯನ್ಸ ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ ಎದುರಾದ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ುಲವ
ನೆಚಿಿನ ತ್ಿಂಡವಾಗ ಗುರುತ್ತಸಿಕೊಿಂಡಿತ್ುು. ಕಾರಣಸ್ೆಹವಾಗ್, ಯುವರಾಜ್, ಜಹೇರ್ ರಿಂತ್ಹ ಯುವ ಪಡೆ ಮತ್ುುಗಂಗೂಲ್ಲ,
ದಾಿವಿಡ್, ಸಚಿನ್ಸ ರಿಂತ್ಹ ಅನುಬವದ ಬಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಬೆನಿುಗತ್ುು. ಈ ಬಾರಿ ನಾಣಾ ಚಿಮುಮಗೆಯಲ್ಲಲ ಗೆದದ ಪಾಕಿಸಾುನ
ತ್ಿಂಡ ಮೊದಲ್ು ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿತ್ು. ಸಯಾದ್ ಅನಾರ್ ಅವರ ನೂರರಾಟದಿಿಂದ ನಿಗದಿತ್ 50 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ
ಪಾಕ್ 7 ಹುತ್ುರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 273 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿತ್ು. ಇಿಂಡಿಯಾ ಪರ 4 ಹುತ್ುರಿ ಗಳಿಸಿದ ಜಹೇರ್ ಕಾನ್ಒಳೆಳಯ
ಎಸೆತ್ಗಾರ ಎಿಂದೆನಿಸಿಕೊಿಂಡರು.
ಈ ಗುರಿಯನುು ಬೆನುತ್ತುದ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡ ಮೊದಲ್ಲ್ಲಲ ತ್ುಸು ಎಡವಿತಾದರೂ 12ನೆೀ ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಲಯೀ 100 ಓಟಗಳ
ಗಡಿ ದಾಟ್ಟತ್ು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ಸ, ದಾಿವಿಡ್ ಮತ್ುು ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ಹೊತ್ತುನರಿವಿನ ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗ 45.4
ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ 4 ಹುತ್ುರಿಗಳನುು ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಇಿಂಡಿಯಾ ಪಾಕ್ ವಿರುದದ
ನಾಲ್ುೂ ಗೆಲ್ುವನುು ದಾಕಲ್ಲಸಿತ್ು.
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* ಸವಿವ್ ಗಿಂಗೂಲ್ಲಯವರ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ಆಡಿದ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡ ಯುವಪಡೆಯಾದರೂ ಬಹಳಶ್ುಿ ಗಟ್ಟಿತ್ನ
ಹೊಿಂದಿತ್ುು. 2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ದ ವರೆಗೆ ಸಾಗದ ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡ ಕೊನೆ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಎಡವಿತ್ು. ಆದರೆ
ಕೂಟದಲ್ಲಲಯೀ ಉತ್ುಮ ದಾಿಂಡುಗಾರರನುು ಹೊಿಂದಿದ ಗಟ್ಟಿ ತ್ಿಂಡ ಎಿಂಬ ಹೆಗೆಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ಿವಾಯತ್ು.
* ಪಾಕಿಸಾುನದ ಹೆಸರಾಿಂತ್ ಎಸೆತ್ಗಾರ ವಕಾರ್ ಯೂನಸ್ಟ ಅವರ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ಪಾಕ್ 2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್
ಕಣಕಿೂಳಿದಿತ್ುು. ಆದರೆ ಎಿಂಟರಗಟಿದಿಿಂದ ಪಾಕ್ ಸೊೀತ್ು ಹೊರ ನಡೆಯತ್ು.
2011ರ ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್

2007ರಲ್ಲಲ ಮುಕಾಮುಕಿಯನುು ತ್ಪ್ಪಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ಇತ್ುಿಂಡಗಳು 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಲ್ೂರ ಗಟಿದಲ್ಲಲ ಮುಕಾಮುಕಿಯಾದವು.
ಮಾರಶಿ್ 30 ರಿಂದು ಮೊಹಾಲ್ಲಯ ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಲ ಸಾಗದ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟ ಬಾರಿೀ ಹೆಚ್ುಿಗಾರಿಕೆಯನುು ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ು.
ಇಿಂಡಿಯಾ, ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕಾ ಮತ್ುು ಬಾಿಂಗಾಲದೆೀಶ್ ಸೆೀರಿದಿಂತೆ ಮೂರು ನಾಡುಗಳಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಎರಡನೆೀ ಬಾರಿಗೆ
ಪಾಕ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ನೆಲ್ದಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾದೆದುರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಲ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳಿಯತ್ು. ಸುಮಾರು 35000 ನೊೀಡುಗರೆದುರು
ಮೊಹಾಲ್ಲಯಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ ನಾಣಾ ಚಿಮುಮಗೆಯಲ್ಲಲ ಗೆದುದ ಮೊದಲ್ು ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡಿತ್ು.
ದಾಿಂಡುಗಾರರ ಉತ್ುಮ ಪೀಟ್ಟಯಿಂದ ನಿಗದಿತ್ 50 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ 9 ಹುತ್ುರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 260
ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿತ್ು.
ಒಳೆಳಯ ದಾಿಂಡುಗಾರರನುು ಹೊಿಂದಿದದ ಪಾಕ್ ಪಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಓಟದಿಿಂದ ಮೊದಲ್ೊೆಿಂಡಿತ್ು. ಆದರೆ ಇಿಂಡಿಯಾದ
ಎಸೆತ್ಗಾರರ ತ್ತರುಗೆಸತ್ಗಳಿಗೆ ಓಟ ಗಳಿಸಲ್ು ಪರದಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಪಡೆ ಹುತ್ುರಿಗಳನುು ಕಳೆದುಕೊಳುಳತಾು ಕುಸಿತ್ ಕಿಂಡಿತ್ು.
49.5 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ ತ್ನೆುಲ್ಾಲ ಹುತ್ುರಿಗಳನುು ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 231 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿದ ಪಾಕ್, 29 ಓಟಗಳಿಿಂದ
ಸೊೀಲ್ುವ ಮೂಲ್ಕ ತ್ನು ಸೊೀಲ್ಲನ ಅಿಂಕೆಯನುು ಹೆಚಿಿಸಿಕೊಿಂಡಿತ್ು.
* ದೊೀನಿ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ 20 ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟವನುು ಗೆದುದ, ಗೆಲ್ುವಿನ ಕುದುರೆ ಏರಿದದ ಇಿಂಡಿಯಾ
ತ್ಿಂಡಕೊ, ಮತೊುಮೆಮ ದೊೀನಿ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ 2011ರ ಒಿಂದು ದಿನದಾಟದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಕಿೂತ್ು. ಇದು 28 ವರುಶ್ಗಳ ಬಳಿಕ
ಇಿಂಡಿಯಾ ಗೆದದ ಎರಡನೆೀ ಒಿಂದು ದಿನದಾಟದ ವಿಶ್ವಕಪ್.
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* 2011ರ ಪಾಕ್ ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಿಂದಾಳತ್ವವನುು ಶಾಹಿದ್ ಅಪ್ಿೀದಿಗೆ ವಹಿಸಲ್ಾಗತ್ುು. ಹಲ್ವು ಕಾರಣಗಳಿಿಂದ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ
ಯಿಂದ ಚಿೀಮಾರಿ, ಪಾಕ್ ಮಿಂಡಳಿಯಿಂದಿಗನ ತ್ತಕಾೂಟ ಮತ್ುು ತ್ಿಂಡದ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಒಡಕು ಹಿೀಗೆ ಸಾಲ್ು ಸಾಲ್ು
ಗೊಿಂದಲ್ಗಳೊ ಿಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಕಾಡಕೊ ಇಳಿದಿದದ ಪಾಕ್ ತ್ಿಂಡವನುು ಒಗೂೆಡಿಸಿ, ಒಿಂದು ತ್ಿಂಡವಾಗ ಕಟ್ಟಿ, ಪಯಪೀಟ್ಟಯ
ನಾಲ್ೂರ ಗಟಿದ ವರೆಗೆ ತ್ಿಂಡವನುು ಕೊಿಂಡೊಯದ ಹೆಗೆಳಿಕೆ ಅಪ್ಿೀದಿಗೆ ಸಲ್ುಲತ್ುದೆ.
2015ರ ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್

ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ 2015ರ ಹೊತ್ುು. ಕೆಲ್ ದಿನಗಳ ಹಿಿಂದಶೆಿೀ ಇತ್ುಿಂಡಗಳು ಎದುರಾಗ ಕಾದಾಡಿದದವು .ಮಾರಶಿ್ 15 ರಿಂದು
ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ ಅಡಿಲ್ೆೀಡ್ ಓವಲ್ ಅಿಂಗಳದಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತ್ುು ಪಾಕ್ ನಡುವಿನ ಆರನೆೀ ಮುಕಾಮುಕಿಯಲ್ಲಲ
ಇತ್ುಿಂಡಗಳು

ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳಿದಿದದವು.

ಇಿಂಡಿಯಾ, ಕೊಹಿ ಮತ್ುುರಯಾನರ

ನಾಣಾ

ಒಳೆಳಯ

ಚಿಮುಮಗೆಯಲ್ಲಲ

ಗೆದುದ

ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ

ಮೊದಲ್ು

ನಿಗದಿತ್
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ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ
ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ

ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡ
7

ಹುತ್ುರಿ

ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 300 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿತ್ು. ಇದು ಇಿಂಡಿಯಾ ಪಾಕ್ ಎದುರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಲ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಚಿಿನ ಓಟ.
ಮೊದಲ್ಲನಿಿಂದ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಯೀ ಸಾಗದ ಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಪಾಕ್ ಎಲ್ೂಲ ಇಿಂಡಿಯಾಕೊ ಸವಾಲ್ಾಗಲ್ೆೀ ಇಲ್ಲ. 47
ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ ತ್ನೆುಲ್ಾಲ ಹುತ್ುರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 224 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಮತೆು ಸೊೀಲ್ಲನತ್ು ಮುಕ ಮಾಡಿತ್ು.
76 ಓಟಗಳಿಿಂದ ಗೆದದ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸತ್ತ್ವಾಗ ಆರು ಬಾರಿ ಗೆದುದ, ಪಾಕ್ ಎದುರು ಸೊೀಲ್ರಿಯದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಲ
ಮುಿಂದುವರೆದಿದೆ.
* ಸತ್ತ್ವಾಗ ಎರಡನೆೀ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಮುಿಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ ದೊೀನಿ, ಅಜರುದಿದೀನ್ಸ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ುಿ ಬಾರಿ
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಮುಿಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಹೆಗೆಳಿಕೆ ಹೊಿಂದಿದಾದರೆ. ಇವರ ಮುಿಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಲ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ುಲವ ನೆಚಿಿನ
ತ್ಿಂಡಗಳಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾವೂ ಒಿಂದೆನೆಸಿಕೊಿಂಡಿದೆ.
* ಸತ್ತ್ ಸೊೀಲ್ುಗಳಿಿಂದ ಕಿಂಗೆಟ್ಟಿದದ ಪಾಕಿಸಾುನಕೊ ಕೆಲ್ವು ಹಿರಿಯ ಪೀಟ್ಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಪೂರಿಶು ಅನಾನುಬವಿಗಳನುು
ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಬಿಂದಿರುವ ಪಾಕ್ ತ್ಿಂಡವನುು ಈ ಬಾರಿ ಮಸಾಬ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಮುನುಡೆಸುತ್ತುದಾದರೆ. ಈ ಹಿಿಂದೆ ನಡೆದಿದದ ಕೆಲ್
ಇಪಪತ್ುು ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಲ ಮಸಾಬ ಪಾಕ್ ತ್ಿಂಡವನುು ಮುನುಡೆಸಿದದರು.

(ಮಾಹತಿ ಸ್ೆಲೆ: en.wikipedia.org)
( ಚಿತಿ ಸ್ೆಲೆ: canindia, cricketcountry.com, xcitefun.net, boomlive.in, sachinist.com,
timesofindia,imgci.com)
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ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್: ಒಂದು ಕ್ರರುನೊೇಟ

ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ದಾಿಂಡಾಟ(ಕಿಿಕೆಟ್)ದ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಜಗತ್ತುನ ಹೆಸರಾಿಂತ್ ಒಿಂದು ದಿನದ ನಾಡುನಡು(International)ವಿನ
ದಾಿಂಡಾಟದ ಕೂಟವಾಗದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ುೂ ವರುಶ್ಗಳಿಗೊಮೆಮ ನಡೆಯುವ ಈ ಕೂಟವನುು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ತ್ನು
ಮುಿಂದಾಳುನದಲ್ಲಲ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ುದೆ. ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಾಲ್ಲಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎನುುವುದು ಅತ್ಾಿಂತ್ ಹೆಚ್ುಿಗಾರಿಕೆಯ ಮತ್ುು
ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲಯೀ ಒಿಂದು ಮಯಲಗಲ್ಲಲದದಿಂತೆ. ಈ ಕಾರಣಕೊ ಪೀಟ್ಟಗಾರರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟವನುು ತ್ುಿಂಬಾ ಎಚ್ಿರವಹಿಸಿ
ಆಡುತಾುರೆ. ಟೆಸ್ಟಿ ಆಡುವ ತ್ಿಂಡಗಳು, ಒಿಂದು ದಿನದ ನಾಡುನಡುವಿನ ಮಟಿದ ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ ಪಾಲ್ೊೆಳುಳವ ತ್ಿಂಡಗಳು
ಮತ್ುು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರಶಹತೆಯ ಸುತ್ತುನ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳಲ್ಲಲ ಅರಶಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ತ್ಿಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಲ ಪಯಪೀಟ್ಟ ನಡೆಸುತ್ುವೆ.
ಇದು ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್-2015 ನ ಹೊತ್ುು. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕುರಿತ್ು ಈಗಾಗಲ್ೆೀ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗ ಮಾತ್ುಕತೆಗಳು ಮಿಂದಿಯ
ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತುದೆ. ಈ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಿಂಬ ದೊಡಾಡಟ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಂದ ದಾರಿಯಡೆಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ುಲವ
ಪಿಯತ್ುವೆೀ ಈ ಬರಹ.
ಜಗತ್ುು ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ತ್ನು ಪಿತ್ತದಿನದ ಮನರಿಂಜನೆಗಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಶ್ುರುವಿಟ್ಟಿದದ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಮಿಂದಿಯನುು
ಹೆಚಾಿಗ ಸೆಳೆದದುದ ದಾಿಂಡಾಟ. ಈ ಆಟ ಮೊದಲ್ು ಹುಟ್ಟಿದುದ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನಾಡಲ್ೆಲೀ ಆದರೂ ಮುಿಂದೆ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನ ಗಡಿ ದಾಟ್ಟ
ಬೆೀರೆ ನಾಡುಗಳತ್ುಲ್ೂ ಮುಕ ಮಾಡಿತ್ು. ಅದರಲ್ಲಲಯೂ ಅಮೆೀರಿಕಾ ನಾಡಿನ ಮಿಂದಿಯನುು ದಾಿಂಡಾಟ ಬಹುವಾಗಯೀ
ಸೆಳೆದಿತ್ುು. ಇದರಿಿಂದ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನಾಡನುು ಹೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಬೆೀರೊಿಂದು ಸವಿಂತ್ಿಂತ್ಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಲಯೂ ದಾಿಂಡಾಟ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ
ಬೆೀರೂರತೊಡಗತ್ುು. ಆ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡಾಟವನೆುೀ ಹೊೀಲ್ುವ ಬೆೀರೊಿಂದು ಆಟವನುು ಅಮೆೀರಿಕನುರು ಕಿಂಡುಕೊಿಂಡರು
ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಆಟಕೊ ಬಹುವಾಗ ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಿದರು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಅಮೆೀರಿಕನುರ ಮನೆಮಾತಾದದೆದೀ
’ಬ್ೆೇಸ್ಬ್ಾಲ್’ಶಪಯಪೀಟ್ಟ.
ದಾಿಂಡಾಟದ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಿಂದ ಬೆೀಸತ್ತುದದ ಮಿಂದಿ ಹೊಸದೊಿಂದು ಬದಲ್ಾವಣೆಗೆ ಹವಣಿಸತೊಡಗದದರು. ಆಗ ತಾನೆ
ಬೆಳೆಯುತ್ತುದದ ಬೆೀಸ್ಟಬಾಲ್ ಆಟ ಮಿಂದಿಯನುು ದಾಿಂಡಾಟದಿಿಂದ ತ್ನುತ್ು ಸೆಳೆಯತೊಡಗತ್ು. ಒಿಂದು ಕಡೆ ‘ಬೆೀಸ್ಟಬಾಲ್’ಶ
ದೊಡಾಡಟ ಎಿಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳುಳವ ಹೊತ್ತುಗೆ ದಾಿಂಡಾಟದ ನಿಲ್ುವು ಅಮೆೀರಿಕಾದಲ್ಲಲ ಅಲ್ುಗಾಡ ತೊಡಗತ್ುು. ಆದರೂ
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ದಾಿಂಡಾಟವು ಅದಾಗಲ್ೆೀ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ, ಇಿಂಡಿಯಾ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಲ ತ್ನು ಬೆೀರನುು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳುಳತ್ತುತ್ುು. ತ್ನು
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲ ತ್ುಸು ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಮಾರಾಶಪಡಾಗ ತೊಡಗತ್ುು. ಆಗ ಹಟ್ಟಿದೆದೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಿಂಬ
ದೊಡಡಕೂಟ. ಇದು ಜಗತ್ತುನಾದಾಿಂತ್ ಬಾರಿ ಸದದನುು ಮಾಡಿದದಲ್ಲದೆೀ, ದಾಿಂಡಾಟ ತ್ನು ಹಳೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನುು ಮರಳಿ
ಪಡೆದುಕೊಳುಳವಲ್ಲಲ ದೊಡಡ ಪಾಲ್ು ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ು.
ಮೊಟಿಮೊದಲ್ ನಾಡುನಡುವಿನ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯು 1844 ರಲ್ಲಲ ನೂಾಯಾರಶೂ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ುು ಅಮೆರಿಕಾ
ನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯತ್ು. 1877ರಿಿಂದ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ಮತ್ುು ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳಶ್ುಿ ಟೆಸ್ಟಿ
ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ಏರಶಪಟಿವು. ದಕಿಿಣ ಆಪ್ಿಕಾ, ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ನಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1889ರಲ್ಲಲ ಸೆೀರಿಕೊಿಂಡಿತ್ು. ಇದು
ಹೆಚಿಿನ ಟೆಸ್ಟಿ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯಲ್ು ಕಾರಣವಾಯತ್ು. 1900ರಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಪಾಾರಿಸ್ಟ ಒಲ್ಲಿಂಪ್ಕ್ ಕಿಿೀಡಾಕೂದಲ್ಲಲ
ದಾಿಂಡಾಟವನೂು ಸೆೀರಿಸಿಕೊಳಳಲ್ಾಯತ್ು. ಇದರ ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಗೆಿೀಟ್ ಬಿಿಟನ್ಸ ತ್ಿಂಡವು ಪಾಿನ್ಸಿ
ತ್ಿಂಡವನುು ಸೊೀಲ್ಲಸಿ ಚಿನುದ ಪದಕ ಗೆದುದಕೊಿಂಡಿತ್ು. ದಾಿಂಡಾಟವು ಒಲ್ಲಿಂಪ್ಕ್ ಕೂಟದ ಅಿಂಗವಾಗದುದ ಇದೆೀ ಮೊದಲ್ು
ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ. ಬಳಿಕ ದಾಿಂಡಾಟಕೊ ಒಲ್ಿಂಪ್ಕ್ನಲ್ಲಲ ಅವಕಾಶ್ವನುು ಕೊಡಲ್ಲಲ್ಲ.
ಒಲ್ಿಂಪ್ಕ್ನಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ು ಪಾಲ್ೊೆಳುಳವ ಮೂಲ್ಕ ದಾಿಂಡಾಟವು ಲ್ಾಬವೆತ್ತುಕೊಿಂಡಿತ್ು. ಒಲ್ಿಂಪ್ಕ್ನ ಗೆಲ್ುವು ದಾಿಂಡಾಟದ
ದೊಡಡ ಮಟಿದ ಕೂಟಗಳನುು ನಡೆಸುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕೊ ಮೂಡಿಸಿತ್ು. ಈ ಕಾರಣಕೊ 1912ರಲ್ಲಲ ನಾಡುನಡುವಿನ ಮಟಿದಲ್ಲಲ
ಮೊಟಿಮೊದಲ್ ಮೂರು ತ್ಿಂಡಗಳನೊುಳಗೊಿಂಡ ತ್ತಿಕೊೀನ ಟೆಸ್ಟಿ ಕೂಟವನುು ಏರಶಪಡಿಸಲ್ಾಯತ್ು. ಆ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಟೆಸ್ಟಿ
ಕಿಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತುದದ ಎಲ್ಾಲ ಮೂರೂ ತ್ಿಂಡಗಳಾದ ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ, ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ಮತ್ುು ದಕಿಿಣ ಆಪ್ಿಕಾ ತ್ಿಂಡಗಳು
ಪಾಲ್ೊೆಿಂಡವು. ಆದರೆ ನೊೀಡುಗರನುು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಲ ಈ ಕೂಟ ಸೊೀತ್ತತ್ು. ಹಾಗಾಗ ಕೂಟವು ನಾಡುನಡುವಿನ ಮಟಿದಲ್ಲಲ
ಅಿಂತ್ಹ ಹೆಸರು ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. ಕೂಟದ ಈ ಸೊೀಲ್ು ಹೆಚ್ುಿ ತ್ಿಂಡಗಳನುು ಸೆೀರಿಸಿ ಕೂಟವಿಂದನುು ಏರಶಪಡಿಸುವುದರಿಿಂದ
ದೂರವಿರುವಿಂತೆ ಮಾಡಿತ್ು. ಆದರೆ ಈ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಎರಡು ತ್ಿಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸತ್ತ್ವಾಗ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು
ನಡೆಯುತಾು ಹೊೀದವು. ಅಲ್ಲದೆೀ ಮುಿಂದೆ ಟೆಸ್ಟಿ ಆಡುವ ನಾಡುಗಳ ಎಣಿಕೆಯು ಹಿಂತ್ ಹಿಂತ್ವಾಗ ಹೆಚ್ುಿತಾು ಹೊೀಯತ್ು.
1928ರಲ್ಲಲ ವೆಸ್ಟಿ ಇಿಂಡಿೀಸ್ಟ, 1930ರಲ್ಲಲ ನೂಾಜಿಲ್ೆಿಂಡ್, 1932ರಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತ್ುು 1952ರಲ್ಲಲ ಪಾಕಿಸಾುನ ನಾಡುಗಳನುು
ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ

ಟೆಸ್ಟಿ

ಆಡುವ

ನಾಡುಗಳ

ಪಟ್ಟಿಗೆ

ಸೆೀರಿಸಲ್ಾಯತ್ು.

ಆದರೆ

ದಾಿಂಡಾಟ

ಇದರಿಿಂದ

ಅಿಂತ್ಹ

ಮಾರಾಶಪಡುಗಳನೆುೀನೂ ಕಿಂಡುಕೊಳಳಲ್ಲಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ಮೊದಲ್ಲನಿಂತೆ ಮೂರು, ನಾಲ್ುೂ ಅತ್ವಾ ಅಯುದ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಟೆಸ್ಟಿ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಾಗಯೀ ಮುಿಂದುವರೆದವು.
ಸುಮಾರು 1960ರ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಇಿಂಗಲಶ್ ಕೌಿಂಟ್ಟ ತ್ಿಂಡಗಳು ಕೆೀವಲ್ ಒಿಂದು ದಿನದಲ್ಲಲ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೊಳುಳವಿಂತ್ಹ
ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳಲ್ಲಲ ಆಡಿದವು. ಇದಕೊ ಮಿಡೆಿಂಡ್ಸ್ ನಾಕೌಟ್ ಕ್ಪ್ ಎನುಲ್ಾಗುತ್ತುತ್ುು. ಅಲ್ಲದೆೀ ಈ ಕೌಿಂಟ್ಟ
ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ಇಿಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ುವೆ. ಇದು ಮುಿಂದೆ ಬೆಳೆದು 1963ರಲ್ಲಲ ಜಿಲ್ೆಟ್ ಕಪ್ ಕೂಟದೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದು ದಿನದ
ದಾಿಂಡಾಟದ ಕೂಟಗಳು ಮೊದಲ್ೊೆಿಂಡವು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ದಾಿಂಡಾಟದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನಾಡು, ಒಿಂದು
ದಿನದ ದಾಿಂಡಾಟವನುು ಕಿಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲ್ಕ ಜಗತ್ತುನಾದಾಿಂತ್ ಸದುದ ಮಾಡಿತ್ುು. ಅದಾಗಲ್ೆೀ ಬೆೀಸ್ಟಬಾಲ್ ಗೆ ಮಾರು
ಹೊೀಗುತ್ತುದದ ಪಡುವಣದ ಮಿಂದಿಯ ನಡುವೆ ದಾಿಂಡಾಟವು ಮತೆು ಎದುದ ನಿಿಂತ್ಿಂತೆ ಕಿಂಡಿತ್ು. ಅದಕೊ ಸರಿಯಾಗ ಮಿಂದಿಯೂ
ದಾಿಂಡಾಟದೆಡೆಗೆ ತ್ುಸು ಆಸಕಿು ವಹಿಸತೊಡಗದರು. ಒಿಂದು ದಿನದಾಟದ ಕೂಟವು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗುತಾು ಹೊೀಯತ್ು.
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ಮೊಟ್ಮೊದಲ್ ಒಂದು ದಿನದಾಟದ ಪಯ್್ೇಟಿಯು 1971ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ವರುಶ್ ಮೆಲ್ೊಬೀರಶು್ ನಲ್ಲಲ ನಡೆಯಬೆೀಕಿದದ
ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ಮತ್ುು ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ತ್ಿಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಟೆಸ್ಟಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗ ರದಾದಗತ್ುು. ಆದರೆ ನೊೀಡುಗರಿಗೆ
ನಶ್ಿವಾಗಬಾರದೆಿಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಲ ಅದೆೀ ಟೆಸ್ಟಿ ನ ಅಯದನೆೀ ದಿನ ಒಿಂದು ದಿನದಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯನುು ನಡೆಸಲ್ಾಯತ್ು.
ಕೆೀವಲ್ ನಲ್ವತ್ುು ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಿಗೆ (Overs) ಸಿೀಮತ್ವಾಗದದ ಆ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ, ಒಿಂದು ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಿಂಟು
ಎಸೆತ್ಗಳಿದದವು. ಟೆಸ್ಟಿ ಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಒಿಂದು ದಿನದಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಮಿಂದಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಆಸಕಿುಯರುವುದನುು ಈ ಆಟವು
ತೊೀರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ು. ಬಳಿಕ ಸತ್ತ್ವಾಗ ಒಿಂದು ದಿನದಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ಏರಶಪಟಿವು. ಅಿಂತೆಯೀ ಮಿಂದಿಯೂ ಇದರೆಡೆಗೆ
ಹೆಚಿಿನ ಒಲ್ವು ತೊೀರಿದರು. ಈ ಗೆಲ್ುವು ಮತೆು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ಯ ಕನಸನುು ಬಿಚಿಿಟ್ಟಿತ್ು. ಅದರಿಂತೆಯೀ ಮೊಟ್ಮೊದಲ್
ಬ್ಾರಿಗ್ೆ ದಾಂಡಾಟದ ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್ ಕ್ೂಟವನುನ 1975ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ೆಿಂಡ್ಸ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
ವ್ಡಶ್ಾಕ್ಪ್ ದಾಂಟಾಟ:


ಮೊದಲ್

ವಿಶ್ವಕಪ್

ಕೂಟದಲ್ಲಲ

ಒಟುಿ

ಎಿಂಟು

ತ್ಿಂಡಗಳು

ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳಿದಿದದವು.

– ಎಿಂಟು ತ್ಿಂಡಗಳನುು ಎರಡು ಗುಿಂಪುಗಳಾಗ ಮಾಡಿ, ಪಿತ್ತ ಗುಿಂಪ್ನಲ್ಲಲಯೂ ತ್ಲ್ಾ ನಾಲ್ುೂ ತ್ಿಂಡಗಳನುು
ಮಾಡಲ್ಾಯತ್ು.
– ಮೊದಲ್ು ಗುಿಂಪ್ನ ಹಿಂತ್(Group Stage)ಗಳು ನಡೆದು, ಅದರಲ್ಲಲ ಪಿತ್ತ ಗುಿಂಪ್ನ ನಾಲ್ೂೂ ತ್ಿಂಡಗಳು ಪರಸಪರ
ಸೆಣೆಸಾಡುತ್ತುದದವು.
– ಪಿತ್ತ ಗುಿಂಪ್ನಿಿಂದ ಗೆದದ ಎರಡು ತ್ಿಂಡಗಳನುು ನಾಲ್ೂರ ಗಟಿದಲ್ಲಲ (Sami final) ಆಡಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ
ಹಿಂತ್ದ (Final) ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ುದೆ. ಸತ್ತ್ವಾಗ ನಾಲ್ುೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಎಿಂಟು ತ್ಿಂಡಗಳು
ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳಿದಿದದವು.


ರಾಜಕಿೀಯ ತೊಿಂದರೆಗಳಿಿಂದಾಗ ಕೆಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟವನುು ತ್ಪ್ಪಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ಆಪ್ಿಕಾ ತ್ಿಂಡ ಮತೆು 1992ರಲ್ಲಲ
ಹಿಿಂದಿರುಗತ್ು. ಹಾಗಾಗ ಆ ವರುಶ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಲ ಗುಿಂಪು ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಲ, ಒಿಂಬತ್ುು ತ್ಿಂಡಗಳು ಪರಸಪರ ಮೊದಲ್
ಬಾರಿಗೆ ಪಯಪೀಟ್ಟ ನಡೆಸಿದದವು.



1996ರಲ್ಲಲ ಇನುಶ್ುಿ ತ್ಿಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆ ಕಾಲ್ಲರಿಸಿದವು. ಆ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಎರಡು ಗುಿಂಪುಗಳಿದುದ, ಪಿತ್ತ ಗುಿಂಪ್ನಲ್ಲಲ
ತ್ಲ್ಾ ಆರು ತ್ಿಂಡಗಳಿದದವು. ಪಿತ್ತ ಗುಿಂಪ್ನಿಿಂದ ಮೊದಲ್ ನಾಲ್ುೂ ತ್ಿಂಡಗಳು ಎಿಂಟರ ಗಟಿ (Quater final) ಮತ್ುು
ಅಲ್ಲಲಿಂದ ನಾಲ್ೂರ ಗಟಿಕೊ ಮುನುಡೆದವು.



1999 ಮತ್ುು 2003 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಲ ಹೊಸ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡಲ್ಾಯತ್ು. ತ್ಿಂಡಗಳನುು ಎರಡು
ಗುಿಂಪುಗಳನಾುಗ ವಿಿಂಗಡಿಸಲ್ಾಯತ್ು. ಪಿತ್ತ ಗುಿಂಪ್ನಿಿಂದ ಮೊದಲ್ ಮೂರು ತ್ಿಂಡಗಳು ಆರರ ಗಟಿ(Super six)ಕೊ
ಮುನುಡೆದವು. ಆರರ ಗಟಿದಲ್ಲಲ ಒಳೆಳಯ ಪಯಪೀಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ನಾಲ್ುೂ ತ್ಿಂಡಗಳು ನಾಲ್ೂರ ಗಟಿವೆೀರುತ್ುವೆ.
ಸೊೀತ್ ಎರಡು ತ್ಿಂಡಗಳು ಕೂಟದಿಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ುವೆ. ನಾಲ್ೂರ ಗಟಿದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ದ
ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತುದವ
ದ ು.



2007ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಲ 16 ತ್ಿಂಡಗಳಿದದ ಕಾರಣ ತ್ಿಂಡಗಳನುು ನಾಲ್ುೂ ಗುಿಂಪುಗಳಾಗ ಮಾಡಿ, ಪಿತ್ತಯಿಂದು
ಗುಿಂಪ್ನಲ್ಲಲ ಒಳೆಳಯ ಪಯಪೀಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ಎರಡು ತ್ಿಂಡಗಳಿಿಂದ ಎಿಂಟರ ಗಟಿವನುು (Super eight)
ಮಾಡಲ್ಾಯತ್ು. ಇಲ್ಲಲ ಗೆಲ್ುಲವ ನಾಲ್ುೂ ತ್ಿಂಡಗಳು ನಾಲ್ೂರ ಗಟಿಕೊ ಬಿಂದು ಮುಿಂದೆ ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ದ
ಪಯಪೀಟ್ಟಯಿಂದಿಗೆ ಕೂಟವು ಕೊನೆಗೊಿಂಡಿತ್ುು.
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2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಲ ಒಟುಿ 14 ತ್ಿಂಡಗಳು ಪಾಲ್ೊೆಿಂಡಿದದವು. ಪಿತ್ತ ಗುಿಂಪ್ಗೆ ಏಳು ತ್ಿಂಡಗಳು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಲ
ಗೆದದವರಿಗೆ ಕಿಮವಾಗ ಎಿಂಟರ ಗಟಿ, ನಾಲ್ೂರ ಗಟಿ ಮತ್ುು ಕೊನೆಯ ಹಿಂತ್ವನುು ಮಾಡಲ್ಾಗತ್ುು.



2015ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಟವು ಕೂಟ 2011ರಿಂತೆಯೀ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.

(ಮಾಹತಿ ಸ್ೆಲೆ: wikipedia)
(ಚ್ಚತಿ ಸ್ೆಲೆ: goodwallpaper.com)
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ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಕೆಲ್ವು ತಿರುವುಗಳು

ಸುಮಾರು

ಹದಿನೆಿಂಟನೆೀ

ನೂರೆೀಡಿನಲ್ಲಲ

ಹುಟ್ಟಿದ ದಾಂಡಾಟ (Cricket)ವು

ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ

ಬಹಳಶ್ುಿ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳೊ ಿಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದುಬಿಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಿಂದಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಇತ್ತುೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಅಬಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ುಿತ್ತುರುವ
ದಾಿಂಡಾಟದ ಬಗೆಗನ ಕವುುಕವು, ಹೊಸ ಬದಲ್ಾವಣೆಗೆ ಸಾಕಿಿಯಾಗುತಾು ಬಿಂದಿದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನೂರೆೀಡುಗಳಿಿಂದ
ದಾಿಂಡಾಟದ ದಾಿಂಡು, ಚೆಿಂಡು, ಕೆಿೀತ್ಿ ರಕಿಣೆ ಮತ್ುು ಕಾನೂನುಗಳು ಬಹಳಶ್ುಿ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳಲ್ಲಲ ಮಿಂದೆದುದ, ಇಂದಿನ
ದಾಂಡಾಟವಾಗ (Modern Cricket) ನಮಮ ಮುಿಂದೆ ನಿಿಂತ್ತದೆ. ಅಶ್ಿಕೂೂ ಇವು ರಾತೊಿೀ ರಾತ್ತಿ ನಡೆದ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳೆೀನಲ್ಲ
ಅತ್ವಾ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನಾಡೊಿಂದರಲ್ೆಲೀ ಆದ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳೆೀನಲ್ಲ. ಬದಲ್ಾಗ ಈ ಆಟವು ಮೂರು ನೂರೆೀಡುಗಳ
ಕಾಲ್ ಜಗತ್ತುನೆಲ್ೆಲಡೆ ತ್ನು ನೆಲ್ೆಯನುು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳುಳವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಿಂದಿನ ದಾಿಂಡಾಟದ ಬೆೀಕು ಬೆೀಡಗಳ
ಮುನೊುೀಟದಿಿಂದ ಹತ್ುು ಹಲ್ವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಲ ಮಾರಾಶಪಡುಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೊಿಂಡಿತ್ು.
ಈ ಕುರಿತ್ಿಂತೆ 1789ರಲ್ಲಲ ಮೊಟಿ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ದಾಿಂಡಾಟದ ಕಾನೂನುಗಳನುು ಕಿಮಬದದವಾಗ ರೂಪ್ಸಲ್ಾಯತ್ು. ಇಿಂದಿಗೂ
ದಾಿಂಡಾಟದ

ಕಾನೂನುಗಳಡಿಯಲ್ೆಲೀ

ದಾಿಂಡಾಟ

ನಡೆದುಕೊಿಂಡು

ಬಿಂದಿದೆ.

ಆ

ಕಾರಣಕಾೂಗಯೀ

ದಾಿಂಡಾಟದ

ಕಾನೂನುಗಳನುು 1789 ದಾಂಡಾಟದ ಕಾನೂನುಗಳು (1789 Laws of cricket) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಇಲ್ೊಲಿಂದು
ವಿಶೆೀಶ್ವೆಿಂದರೆ ಜಗತ್ತುನ ಎಲ್ಾಲ ಬಗೆಯ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದಾಗ, ದಾಿಂಡಾಟವನುು ಮಾತ್ಿ ಕಾನೂನುಗಳಡಿ (Laws)
ಆಡಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಾಲ ಬಗೆಯ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಡಿ (Rules) ಆಡಲ್ಾಗುತ್ುದೆ.
ದಾಿಂಡಾಟವೆಿಂಬ ಪಯಪೀಟ್ಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಿಂದದುದ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನಾಡಿನಲ್ಾಲದರೂ ಜಗತ್ತುನ ಹೆಚಿಿನ ನಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಹುಬೆೀಗನೆ
ಪಸರಿಸಿಕೊಿಂಡಿತ್ು. ಇದು ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಮತ್ುು ಕೆನಡಾ ನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಪಯಪೀಟ್ಟ ಸಾಗುವ ಮೂಲ್ಕ
ದಾಿಂಡಾಟವು ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನಾಡಿನ ಗೆರೆದಾಟ್ಟ, ಜಗತ್ತುನ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಾಗ ಮೊದಲ್ೊೆಿಂಡಿತ್ು. ಈ ಬಳಿಕವೆೀ 1789 ದಾಿಂಡಾಟದ
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ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬಿಂದದುದ. ಅಲ್ಲದೆೀ ನಾವಿೀಗ ಕಾಣುತ್ತುರುವ ಇಿಂದಿನ ದಾಿಂಡಾಟದ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳು ಶ್ುರುವಾದದುದ
ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ಮತ್ುು ಪಡುಬಡಗಣ ಅಮೆೀರಿಕಾದಲ್ಲಲ. ಅದೂ ಕೂಡ ಒಿಂದೆೀ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ.
ಅದರಲ್ೂಲ ಅಮೆೀರಿಕನುರು ತ್ಮಮ ನಾಡಿನಾದಾಿಂತ್ ದಾಿಂಡಾಟಕೊ ವಾಾಪಕವಾದ ಬೆಿಂಬಲ್ ನಿೀಡಿ ಬೆಳೆಸ ತೊಡಗದರು. ಅಶ್ಿಕೂೂ
ಮೊದಲ್ ಅಿಂತ್ರಾಶ್ರೀಯ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟ ನಡೆದದುದ ಅಮೆೀರಿಕಾದಲ್ಲಲ. ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟ ನಡೆದದುದ ಅಮೆೀರಿಕಾ ಮತ್ುು
ಕೆನಡಾ ನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ. ಆದರೆ ಇಿಂದು ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ ಮುಿಂದುವರಿದ ನಾಡುಗಳ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಅಮೆೀರಿಕಾ ಬಹಳಶ್ುಿ ಹಿಿಂದೆ
ಉಳಿದಿದೆ. ಒಿಂದೆಡೆ ದಾಿಂಡಾಟವನೆುೀ ಹೊೀಲ್ುವ, ಅಮೆೀರಿಕಾ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಂಚ್ಲ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ ಬೆೀಸ್ಟ ಬಾಲ್ ಪಯಪೀಟ್ಟಯೂ
ಇದಕೊ ಕಾರಣವಾಗರಬಹುದು.
ಕೆಲ್ ರಾಜಕಿೀಯ ಸಮರಗಳ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ, ಅಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ತ್ಿಂಡವು ಇಿಂಗಲೀಶ್ರ ಎದುರು ದಾಿಂಡಾಟದ ಸವಾಲ್ೆಸೆದಿತ್ುು. ಅಲ್ಲಲಿಂದ
ಹುಟ್ಟಿದೆದೀ ‘ಆಶ್ಸ್’ಕೂಟಗಳು. ದಾಿಂಡಾಟದ ಅತ್ತ ಹಳೆಯ ಕೂಟ ಎಿಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳುಳವ ‘ಆಶ್ಸ್ಟ’ಶ ನಡೆದದುದ, ಅಮೆೀರಿಕಾ ಮತ್ುು
ಕೆನಡಾ ನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯ ಇಪಪತ್ುಯುದ ವರುಶ್ಗಳ ಬಳಿಕ. ಹಾಗಾಗ ಅಮೆೀರಿಕಾ ಮತ್ುು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ
ಪಯಪೀಟ್ಟಯೀ ದಾಿಂಡಾಟದ ಅತ್ತ ಹಳೆಯ ಕೂಟ. ಆದರೆೀ ಇಿಂದಿನವರೆಗೂ ನಿರಿಂತ್ರವಾಗ ನಡೆದು ಬಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ,
ಸಾಿಂಪಿದಾಯಕ ಆಶ್ಸ್ಟ ಕೂಟವು ಹಳೆಯ ಕೂಟವಾಗ ಗುರುತ್ತಸಿಕೊಿಂಡಿದೆಯಶೆಿ.
ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಲ ಬಿಿಟ್ಟೀಶ್ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚಾಿಗ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಯಪೀಟ್ಟಗಳು ಏರಶಪಡುತ್ತುದದವು. ಇದರಿಿಂದ ಪಿಶ್ಸಿು
ಸುತ್ುುಗಳು ಕೆೀವಲ್ ಪಯಪೀಟ್ಟಗೆ ಸಿೀಮತ್ವಾಗರದೆ ಪಿತ್ತಶೆಿಯ ಸುತ್ುುಗಳಾಗ ಬದಲ್ಾದವು. ಇದರಿಿಂದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ
ಎರೆಡೂ ತ್ಿಂಡಗಳಿಿಂದ ಕೆಲ್ವು ರಾಜಕಿೀಯ ಲ್ಾಬಿಗಳು ಮೊದಲ್ೊೆಿಂಡವು. ಇದು ದಾಿಂಡಾಟವನುು ಹೊಸದಾರಿಯತ್ು ಮುಕ
ಮಾಡುವಿಂತೆ ಮಾಡಿತ್ು.
ಅಲ್ಲಲಿಂದಿೀಚೆಗೆ ದಾಿಂಡಾಟವು ವಾಾಪಾರದ ದಿಕಿೂನತ್ು ಮುಕ ಮಾಡಿತ್ು. ಇದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಲ ವಾವಹಾರಗಳು ಪಾಿರಿಂಬವಾದವು. ಇದು
ದಾಿಂಡಾಟದ ಪೀಟ್ಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯನೆುೀ ಹರಿಸತೊಡಗತ್ು. ಇಲ್ಲಲಿಂದ ದಾಿಂಡಾಟ ಎಿಂಬುದು ಮಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದು
ಕೆಲ್ಸದಿಂತೆ ಗೊೀಚ್ರಿಸಿತ್ು. ಮುಿಂದೆ ಇದನೆುೀ ಕೆಲ್ಸವಾಗಸಿಕೊಿಂಡ ಯುವ ಪ್ೀಳಿಗೆ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪರಿಣಿತ್ತ ಹೊಿಂದುತಾು
ಹೊೀದರು. ಈ ಮಾರಾಶಪಡು ಮುಿಂದೆ ಪರಿಣಿತ್ ತ್ಿಂಡಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯತ್ು.
ನಿಜಕೂೂ ದಾಿಂಡಾಟವೆಿಂಬುದು ಮಾರಾಶಪಡುಗಳ ಪರಶವವಾಗ ನಿಿಂತ್ದುದ ಹತೊುಿಂಬತ್ುನೆೀ ನೂರೆೀಡಿನಲ್ಲಲ. ಎರಡು ಗೂಟಗಳ (Wickets)
ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಡಲ್ಾಗುತ್ತುದದ ಆಟವು, 1789 ದಾಿಂಡಾಟದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಕೆಲ್ವು ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನುು ತ್ರುವ ಮೂಲ್ಕ ಮೂರು
ಗೂಟಗಳ ಬಳಕೆಯನುು ಮಾಡಲ್ಾಯತ್ು. ಅಲ್ಲದೆೀ ನಾಲ್ುೂ ಎಸೆತ್ಗಳ ಒಿಂದು ಎಸ್ೆತಗಟಿ್ನಿಿಂದ (Overs), ಅಯುದ ಎಸೆತ್ಗಳ
ಒಿಂದು ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಸಲ್ಾಯತ್ು. ಇಿಂದು ಆರು ಎಸೆತ್ಗಳ ಒಿಂದು ಎಸೆತ್ಗಟಾಿಗ ಮುಿಂದುವರೆಯುತ್ತುದೆ. ದಾಿಂಡಾಟ
ಮೊದಲ್ೊೆಿಂಡಾಗ ಬಯಲ್ು ಮತ್ುು ನಡುಹಾಸು (Pitch) ಕುರಿತ್ು ಹೆಚಿಿನ ಗಮನಹರಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆಟದ ಬಯಲ್ಲ್ಲಲ ಹದವಾಗ
ಹುಲ್ಲನುು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಿದದಗೊಳಿಸುವಿಂತೆ ನೊೀಡಿಕೊಳಳಲ್ಾಯತ್ು ಮತ್ುು ನಡುಹಾಸುನುು ಚೆಂಡು ಪುಟಿತಗೊಳಳಲ್ು
(Bounce) ಸಾದಾವಾಗುವಿಂತ್ಹ ನಿರಿಶಶ್
ದ ಿವಾದ ಮಣಣನುು ಬಳಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಿದದಗೊಳಿಸಲ್ಾಯತ್ು.
ಹತೊುಿಂಬತ್ುನೆೀ ನೂರೆೀಡಿನ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾದಲ್ಲಲ ಬಿಿಟ್ಟೀಶ್ರ ಆಳಿವಕೆಯತ್ುು. ಇದರಿಿಂದ ದಾಿಂಡಾಟದ ಗಾಳಿ ಇತ್ುಲ್ೂ
ಬಿೀಸಿತ್ುು.

ಒಿಂದರಶುದಲ್ಲಲ

ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ,

ಇಿಂಡಿಯಾ

ನಾಡಿನಲ್ಲಲಯೂ

ದಾಿಂಡಾಟ

ಹುಟುಿಹಾಕಿದವರು

ಇಿಂಗಲೀಶ್ರೆೀ.

ಅಿಂದರೆ, ಬ್ಳಿಟಿೇಶ್ ರಾಣಿಯೀ ಇಿಂಡಿಯಾದಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ು ದಾಿಂಡಾಟದ ತ್ಿಂಡವನುು ಕಟ್ಟಿದುದ. ಈ ತ್ಿಂಡಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು
ಮೊದಮೊದಲ್ು ಕೆೀವಲ್ ಮನರಿಂಜನೆಯ ಬಾಗವಾಗ ತ್ಿಂಡಗಳನುು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲ್ಾಯತ್ು. ಆ ಹೊತ್ತುನಲ್ಲಲ ಬಿಿಟ್ಟೀಶ್ ಅದಿಕಾರಿಗಳು
ಮತ್ುು ಇಿಂಡಿಯಾ ತ್ಿಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮನರಿಂಜನಾ ಪೀಟ್ಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತುದವ
ದ ು. ಮುಿಂದೆ ದಾಿಂಡಾಟದ ಪಿಚ್ಿಂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
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ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗ ಇಿಂಡಿಯಾದಲ್ಲಲಯೂ ಪರಿಣಿತ್ ಪೀಟ್ಟಗಾರರ ಸೆೀರುವಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಅಿಂತ್ರಾಶ್ರೀಯ ಮಟಿದ ತ್ಿಂಡಗಳು
ರೂಪುಗೊಿಂಡವು.
ಸುಮಾರು ಇಪಪತ್ುನೆೀ ನೂರೆೀಡಿನವರೆಗೂ ಒಿಂದು ಹಿಂತ್ವಾಗ ನಡೆದು ಬಿಂದಿದದ ದಾಿಂಡಾಟವು ಅಲ್ಲಲಿಂದಿೀಚೆಗೆ ಹೊಸದಾದ
ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೊಿಂಡಿತ್ು. ಹತೊುಿಂಬತ್ುನೆೀ ನೂರೆೀಡಿನಲ್ಲಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಿಂಡ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ಾ ಕೂಟಗಳು ದಾಿಂಡಾಟದ
ನಾಗಾಲ್ೊೀಟಕೊ ಅಡಡಗಾಲ್ಲಟ್ಟಿತ್ು. ಆಗ ಅಿಂತ್ರಾಶ್ರೀಯ ಮಟಿದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವೆೀ ಕೆಲ್ವು ಪಿಮುಕ ತ್ಿಂಡಗಳು ಮಾನಾತೆ
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದದವು, ಬಳಿಕ ಬೆೀರೆ ನಾಡುಗಳ ಇನುಶ್ುಿ ಹೊಸ ತ್ಿಂಡಗಳನುು ಅಿಂತ್ರಾಶ್ರೀಯ ಮಟಿದ ದಾಿಂಡಾಟದ ಅಿಂಗಣಕೊ
ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಿಂಡವು. ಅಿಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ತ್ಿಂಡಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡಾಟದ ‘ವಿಶ್ವಕಪ್’ಶ ಕೂಟಗಳ ಆಯೀಜನೆಗೆ
ಪೆಿೀರೆೀಪ್ಸಿತ್ು. ಇಲ್ಲಲಿಂದ ದಾಿಂಡಾಟದ ಮತೊುಿಂದು ವಯಬವ ಮೊದಲ್ೊೆಿಂಡಿತ್ು.

(ಚ್ಚತಿಸ್ೆಲೆ: sportskeeda.com)
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ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಸ್ೆತಗ್ಾರಿಕೆಯ ಗುಟು್

ದಾಂಡಾಟದ (Cricket) ಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ಎಸ್ೆತಗ್ಾರಿಕೆಯು (Bowling), ಒಬಬ ಎಸ್ೆತಗ್ಾರನು (Bowler) ತ್ನು ಓಡುಗ್ೆಯಿಂದ (Run
up) ಚೆಿಂಡಿನ ತುದಿಬ್ಳಡುಗ್ೆಯ (Point of release) ತ್ನಕ ಮಾಡುವ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಚ್ಲ್ನೆಯ ಪಲ್ಲತಾಿಂಶ್ವಾಗರುತ್ುದೆ.
ಸಾಮಾನಾವಾಗ ಕಯ್ ತ್ತರುಗಸಿ ಎಸೆತ್ ಎಸೆದರೆ ಸಾಕು ಎನುುವುದು ನಮಮ ಅಬಿಪಾಿಯ. ಆದರೆ ಅದು ತ್ಪುಪ.
ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ ಪಿತ್ತಯಿಂದಕೂೂ ಒಿಂದು ನಿಯಮವಿದೆ, ಅಿಂತೆಯೀ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ. ಎಸೆತ್ಗಾರನೊಬಬ ಎಸೆಯುವ
ಪಿತ್ತ ಎಸೆತ್ವು ನಿಯಮ ಬದದವಾಗರಬೆೀಕು ಎಿಂದು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹೆೀಳುತ್ುವೆ. ಅದರಿಂತೆ ಪಿತ್ತಯಬಬ
ಎಸೆತ್ಗಾರನೂ ಅವನದೆೀ ಆದ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಲ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯನುು ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ್ವನುು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ನಿೀಡಿದೆ. ಆದರೆ
ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ರಿೀತ್ತಯು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೆೀಕಶೆಿ.
ಸಾಮಾನಾವಾಗ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಮುಕಾವಾಗ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಿರುತ್ುವೆ ಅವು ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್, ನಡುವೆೀಗದ ಎಸೆತ್
ಮತ್ುು ತ್ತರುಗೆಸೆತ್. ಈ ಮೂರು ರಿೀತ್ತಯ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯೂ ಆ ಎಸೆತ್ಗಾರನ ಓಡುಗೆಯನುು ಆದರಿಸಿರುತ್ುದೆ. ಆದರೆ
ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ (Fast bowling) ಮತ್ುು ನಡುವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಳ (Medium pace bowling) ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಬಗೆಗಳು
ಹೆಚಾಿಗ ಹೊೀಲ್ುತ್ುವೆ. ಇನುುಳಿದಿಂತೆ ತ್ತರುಗೆಸೆತ್ (Spin bowling)ವು ಬೆೀರೆಯದೆೀ ಆದ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಬಗೆಯನುು
ಹೊಿಂದಿರುತ್ುದೆ.
ಎಸ್ೆತಗ್ಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ೆಗಳು:
ಸಾಮಾನಾವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಚ್ರಶಮಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಡಾಿಂಡಾಟದ ಚೆಿಂಡನುು ಆದಶ್ುಿ ವೆೀಗವಾಗ ಎಸೆಯುವುದು, ಪ್ಚ್ಗೆ
ಚೆಿಂಡು ತಾಕಿದೊಡನೆ ನಿಯಮತ್ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಲ ಪುಟ್ಟಯುವಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅತ್ವಾ ಗಾಳಿಯ ನೆರವನುು ಪಡೆದು
ತೆೀಲ್ೆಸೆತ್ಗಳನುು ಎಸೆಯುವುದು ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಮುಕಾ ಗುರಿಯಾಗದೆ.


ನಿಯಮತ್ವಾಗ ಗಿಂಟೆಗೆ 146 ಕಿಲ್ೊೀ ಮೀಟರ್ ಮತ್ುು ಅದಕೂೂ ಹೆಚಿಿನ ವೆೀಗದಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡುಗಾರನತ್ು ತ್ೂರಿಬರುವ
ಎಸೆತ್ಗಳನುು ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಳ ಗುಿಂಪ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸಿಲ್ಾಗದೆ



ಗಿಂಟೆಗೆ 145 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ುು ಅದಕಿೂಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಳನುು ನಡುವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಳೆನುುವರು

ಪಾಕಿಸಾುನದ ಎಸೆತ್ಗಾರ ಶೆ ೇಯಬ್ ಅಕ್ಾರ್ ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ವಿರುದದದ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ 161.3 ಕಿ.ಮೀ ವೆೀಗದಲ್ಲಲ ಎಸೆದ ಚೆಿಂಡು,
ಅದಿಕುಿತ್ವಾಗ ಈ ವರೆಗನ ದಾಿಂಡಾಟದ ಅತ್ತೀ ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ವಾಗದೆ.
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ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಳು ಕೆೀವಲ್ ಎಸೆತ್ಗಾರರನುಶೆಿೀ ಆದರಿಸದೆೀ, ಪ್ಚ್ನ ಗುಣ ಮತ್ುು ಗಾಳಿಪಾಡನೂು ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಿರುತ್ುದೆ.
ಸಾಮಾನಾವಾಗ

ಇಿಂಡಿಯಾ,

ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕಾದಿಂತ್ಹ

ಉಪಕಿಂಡಗಳಲ್ಲಲ

ವೆೀಗದ

ಎಸೆತ್ಗಳು

ಅಶ್ುಿ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಎಿಂದೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಲನ ಪ್ಚ್ಗಳು ಮತ್ುು ಗಾಳಿಪಾಡುಗಳು ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಕೊ ಅಶಾಿಗ ನೆರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ, ಇಿಂಗೆಲಿಂಡ್ ನಿಂತ್ಹ ಗಾಳಿಪಾಡು ಮತ್ುು ಪ್ಚ್ನ ಸಿುತ್ತ ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆೀಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಿಂತ್ಹುದು.
ಒಿಂದಶ್ುಿ ದೂರದಿಿಂದ ಓಡಿಬಿಂದು ತ್ನು ಬಲ್ವನೆುಲ್ಾಲ ಬಳಸಿ ಎಸೆತ್ಕೊ ವೆೀಗ ನಿೀಡುವುದೆಿಂದರೆ ಅಶ್ುಿ ಸುಲ್ಬದ ಮಾತ್ಲ್ಲ.
ಅದಕೊ ಅದರದೆದೀ ಆದ ಚ್ಳಕ, ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ, ಜಾಣತ್ನ ಮತ್ುು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಲ ಪಕವತೆಯ ಅವಶ್ಾಕತೆಯದೆ.

ಚೆಿಂಡಿನಶಹಿಡಿತ್
ಎಸ್ೆತಗ್ಾರಿಕೆಯ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು:
ಎಸೆತ್ಗಾರನು ತಾನು ಎಸೆತ್ ಎಸೆಯುವುದಕೂೂ ಮುನು ಚೆಿಂಡನುು ಸರಿಯಾಗ ಹಿಡಿದುಕೊಳುಳವ ಮೂಲ್ಕ ಚೆಿಂಡಿನ ಮೆೀಲ್ೆ
ಹಿಡಿತ್ ಸಾದಿಸುವುದು ಅತ್ತ ಮುಕಾವಾದ ಕೆಲ್ಸವಾಗದೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಹೆಚಿಿನ ವೆೀಗವನುು ಪಡೆದುಕೊಳುಳವಲ್ಲಲ
ಚೆಿಂಡಿನ ಹಿಡಿತ್ವು ಹೆಚಿಿನ ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸುತ್ುದೆ. ಚೆಿಂಡಿನ ಹೊಲ್ಲಗ್ೆಯ ನಡುಗ್ೆರೆ(Seam)ಗೆ ನೆೀರವಾಗುವಿಂತೆ ಚೆಿಂಡನುು
ಹಿಡಿದುಕೊಿಂಡು, ನಡುಗೆರೆಗೆ ಹತ್ತುರವಿರುವಿಂತೆ ತೊೀರುಬೆರಳು ಮತ್ುು ಮದಾದ ಬೆರಳನುು ಇರಿಸಿಕೊಿಂಡು, ಹೆಬೆಬರಳನುು
ಚೆಿಂಡಿನ

ಕೆಳಬಾಗದಲ್ಲಲ

ಸರಿಯಾಗ

ನಡುಗೆರೆಗೆ

ಹಿಡಿದುಕೊಳಳಬೆೀಕು

ಮತ್ುು

ಚೆಿಂಡು

ಕಯಾಿಂದ

ಸುಲ್ಬವಾಗ

ಜಾರಿಹೊೀಗುವಿಂತ್ತರಬೆೀಕು. ಇದು ಸಾಮಾನಾವಾಗ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಚೆಿಂಡಿನ ಮೆೀಲ್ೆ ಹಿಡಿತ್ ಸಾದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಇದಲ್ಲದೆೀ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಇತ್ರ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ತಯ ಹಿಡಿತ್ಗಳನುು ಕೂಡ ಸಾದಿಸುತಾುನೆ. ಇದರಿಿಂದ ಹಲ್ವು ತ್ರದ
ಚೆಿಂಡೆಸೆತ್ವನುು ಕಾಣಬಹುದಾಗದೆ. ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಎಸೆತ್ ಎಸೆಯುವ ಮುನು ಇಿಂತ್ತಶ್ುಿ ದೂರದಿಿಂದ ಓಡಿ ಬಿಂದು ತ್ನು
ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಹಿಡಿತ್ ಸಾದಿಸುವುದನುು ಓಡುಗೆ ಎನುುವರು. ಆದರೆ ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಾರ, ನಡುವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಾರ
ಮತ್ುು ತ್ತರುಗಸುಗನ ಓಡುಗೆಯಲ್ಲಲ ಬಹಳಶ್ುಿ ವಾತಾಾಸಗಳಿವೆ.
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ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ತ್ನು ಎಸೆತ್ಕೊ ಸರಿಯಾದ ರಬಸ ಮತ್ುು ಗತ್ತ ನಿೀಡುವ ಸಲ್ುವಾಗ ಓಡುಗೆಯನುು ಗಡಿರೆೀಕೆಯಿಂದ
ದೂರವಾಗ ಶ್ುರುವಿಟಿರೆ, ನಡುವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಗಡಿರೆೀಕೆಗೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಲ ಓಡುಗೆಯನುು ಪಾಿರಿಂಬಿಸುತಾುನೆ.
ಹಾಗೆಯೀ ತ್ತರುಗಸುಗನು ಗಡಿರೆೀಕೆಗೆ ಹತ್ತುರವಾಗ ಓಡುಗೆಯನುು ಮಾಡುತಾುನೆ. ಬಹುತೆೀಕ ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ಗಾರರು ವೆೀಗ,
ನಡು ವೆೀಗ, ಕಡುವೆೀಗದಿಂತ್ಹ ಮಶ್ಿಣದ ಎಸೆತ್ಗಳನುು ಎಸೆಯುತಾುರೆ. ಆದರೆ ವೆೀಗದ ಎಸೆತ್ ಮತ್ುು ನಡುವೆೀಗದ
ಎಸೆತ್ಗಳ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ರಿೀತ್ತಯು ಸಾಮಾನಾವಾಗ ಒಿಂದೆೀ ಆಗರುವುದರಿಿಂದ, ಎಸೆತ್ಗಾರರ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯೂ ಹೆಚಾಿಗ
ಹೊೀಲ್ುತ್ುದೆ. ಹಿೀಗೆ ಓಡುಗೆಯಲ್ಲಲ ಏನೆೀ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರೂ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಿಂದೆೀ ಆಗರುತ್ುದೆ.

ಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಎದೆಮುಿಂದುಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಶಎದೆಬದಿಗೆ
ಓಡುಗೆಯ

ಕೊನೆಯಲ್ಲಲ

ಎಸೆತ್ಗಾರನುಎದೆಮುಂದು (Chest

on)

ಅತ್ವಾಎದೆಬದಿಗ್ೆ (Side

on)

ಎಿಂಬ

ಕಿಿಯಗೆ

ಒಳಗಾಗುತಾುನೆ. ಎದೆಮುಿಂದಿನ ಬಗೆಯಲ್ಲಲ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಚೆಿಂಡನುು ಎಸೆಯುವ ತ್ುಸು ಹೊತ್ತುಗೂ ಮೊದಲ್ು ತ್ನ್ಸನ
ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲ್ನುು ನೆಲ್ೆದ ಮೆೀಲ್ಲಟುಿ, ಆತ್ನ ಎದೆ ಮತ್ುು ಸೊಿಂಟದ ಬಾಗಗಳನುು ದಾಿಂಡುಗಾರನೆಡೆಗೆ ಸರಿಹೊಿಂದುವಿಂತೆ
ತ್ತರುಗಸಿಕೊಳುಳತಾುನೆ. ಎದೆಬದಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲ್ನುು ನೆಲ್ಕೊ ಇಟಿ ಕೂಡಲ್ೆ ಆತ್ನ ಎದೆ ಮತ್ುು
ಸೊಿಂಟವನುು

ದಾಿಂಡುಗಾರನಿಗೆ

ತೊಿಂಬತ್ುು

ಡಿಗಿಯಲ್ಲಲರುವಿಂತೆ

ತ್ತರುಗಸಿಕೊಿಂಡು

ತ್ನು

ಮಿಂಡಿಯನುು

ಆದಶ್ುಿ

ನೆೀರವಾಗಸುವುದರೊಿಂದಿಗೆ ಮುಿಂದಿನ ಕಾಲ್ನುು ಗಡಿರೆೀಕೆಯ ಬಳಿತ್ಿಂದು ಚೆಿಂಡನುು ಬಿಡುತಾುನೆ. ಇದು ಎಸೆತ್ದ ವೆೀಗವನುು
ಹೆಚಿಿಸಲ್ು ನೆರವಾಗುತ್ುದೆ.
ವಿಶೆೀಶ್ವೆಿಂದರೆ, ಚೆಿಂಡಿನ ತ್ುದಿಬಿಡುಗೆ ಮಾಡಲ್ು ಬಲ್ಗಯ್ ಎಸೆತ್ಗಾರರು ತ್ಮಮ ಎಡಗಾಲ್ನುು ಮುಿಂಕಾಲ್ೂರಿಕೆಯಾಗ
ಮತ್ುು

ಬಲ್ಗಾಲ್ನುು

ಹಿಿಂಕಾಲ್ೂರಿಕೆಯಾಗ

ಬಳಸಿಕೊಿಂಡರೆ,

ಎಡಗಯ್

ಎಸೆತ್ಗಾರರು

ತ್ಮಮ

ಬಲ್ಗಾಲ್ನುು

ಮುಿಂಕಾಲ್ೂರಿಕೆಯಾಗ ಮತ್ುು ಎಡಗಾಲ್ನುು ಹಿಿಂಕಾಲ್ೂರಿಕೆಯಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳುಳತಾುರೆ. ಬಳಿಕ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಎಸೆತ್
ಎಸೆಯಲ್ು ಬಳಸುವ ಕಯಾನುು ಅವರ ತ್ಲ್ೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ತ್ಿಂದು, ತಾನು ಪ್ಚ್ ಮೆೀಲ್ೆ ಚೆಿಂಡನುು ಪುಟ್ಟಸಲ್ು ಬಯಸುವ ಕಡೆ
ಎಸೆಯುತಾುನೆ.
ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಹೊತ್ುಲ್ಲಲ ತ್ನು ಮೊಣಕೆೈಯನುು ಬಗೆಸಿ ಚೆಿಂಡನುು ಎಸೆಯುವುದರಿಿಂದ ದಾಿಂಡುಗಾರ ಅತ್ವಾ ಹುತ್ುರಿಯನುು
ಗುರಿಯಾಗಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ುದೆ. ಚೆಿಂಡನುು ಎಸೆದ ಬಳಿಕ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಹಂಬ್ಾಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಲ (Follow through)
ಮುಿಂದುವರಿಯುತಾುನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ಚ್ನ ಮೆೀಲ್ೆ ಹೆಜೆಜಗಳನಿುರಿಸದಿಂತೆ ಪ್ಚ್ನ ಪಕೂಕೊ ಹೊೀಗುವುದು ಮತ್ುು ಜೊತೆ
ಜೊತೆಗೆ ತ್ನು ವೆೀಗವನುು ಕುಗೆಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಇನುು ಕೆಲ್ವು ಹೆಜೆಜಗಳನುು ತೆಗೆದು ಕೊಳುಳವುದು ಮತ್ುು ದಾಿಂಡುಗಾರನ
ಹೊಡೆತ್ಗಳತ್ು ಗಮನಹರಿಸುವುದೂ ಆಗದೆ.
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ಜಗತ್ತುನಾದಾಿಂತ್ ಎಲ್ಾಲ ದಾಿಂಡಾಟದ ತ್ಿಂಡಗಳು ಬೆೀರೆಯದೆೀ ಆದ ವೆೀಗ ಮತ್ುು ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಬಗೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರುವ
ಎಸೆತ್ಗಾರರನುು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಆದರೂ ನಿಕರವಾದ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಚ್ಳಕಗಳನುು ಪೀಟ್ಟಯ ಗತ್ತ, ಪ್ಚ್ನ ಸಿುತ್ತ,
ಗಾಳಿಪಾಡು, ಎಸೆತ್ಗಾರರ ಜಾಣೆಮ ಸೆೀರಿದಿಂತೆ ಅನೆೀಕ ಅಿಂಶ್ಗಳಿಿಂದ ನಿರಶದರಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ. ಸಾಮಾನಾವಾಗ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಗೆ
ಹೆಚಿಿನ ಶ್ಕಿುಯ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ುದೆ.
ಪೀಟ್ಟಯ ಸಿುತ್ತಯ ಆದಾರದ ಮೆೀಲ್ೆ ಕೆಲ್ವಮೆಮ ಒಳೆಳಯ ಎಸೆತ್ಗಾರನಿಿಂದ ಒಿಂದರ ಹಿಿಂದೊಿಂದರಿಂತೆ ನಾಲ್ುೂಅಯುದಎಸ್ೆತಗಟು್ಗಳನುು (Over) ತ್ಿಂಡದ ನಾಯಕ ಎದುರು ನೊೀಡುತಾುನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಪೀಟ್ಟ ಸಾಗದಿಂತೆ ಕೊನೆಯ
ಸುತ್ುುಗಳ ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳನುು ನಿಕರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಲ ಮತ್ುು ಕಿಮಗಳಲ್ಲಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ನಡೆಸಲ್ು ಎಸೆತ್ಗಾರನಿಗೆ
ಕಶ್ಿವಾಗಬಹುದು. ಇಿಂತ್ಹ ಹೊತ್ುಲ್ಲಲ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಯ ಚ್ಳಕಗಳು ಎಸೆತ್ಗಾರನಿಗೆ ಕಗೆಿಂಟಾಗಯೀ ಉಳಿಯುತ್ುದೆ.

(ಮಾಹತಿ ಮತುಾ ಚ್ಚತಿ ಸ್ೆಲೆ: bbc.co, wikipedia)
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ಎಸ್ೆತದೆಣಿಕೆಯ ಎಡವಟು್

ಕಾಲ್ದ ಗಾಲ್ಲಗೆ ಸಿಕುೂ ವೆೀಗವಾಗ ಓಡುತ್ತುರುವ ಹೊತ್ತುಲ್ಲದ ನಮಮ ಬದುಕಲ್ಲಲ ಎಡವಟುಿಗಳು ಬಲ್ು ಸಹಜ. ಒಮೊಮಮೆಮ ನಾವು
ಅಿಂದುಕೊಳಳದ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಲ ನಮಮ ಕೆಲ್ವು ವಿಚಿತ್ಿ ಎಡವಟುಿಗಳು ನಗೆ ತ್ರಿಸಿದರೆ, ಮತೆು ಕೆಲ್ವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ
ಬದಲ್ಾಗುವುದೂ ಉಿಂಟು. ಆದರೆ ಇನಾಾರೊೀ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತುನಾಾರೊೀ ಬಲ್ಲಯಾದರೆ ಹೆೀಗಾಗಬಹುದು ಹೆೀಳಿ
? ದಾಂಡಾಟದಲ್ಾಲದ (Cricket) ಅಿಂತ್ಹದೆದೀ ಒಿಂದು ಎಡವಟ್ಟಿನ ಬಗೆೆ ತ್ತಳಿದುಕೊಳೊ ಳೀಣ ಬನಿು.
2012 ಪೆಬಿವರಿ 14 ರಿಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ುು ಶ್ಿೇಲ್ಂಕಾ ನಡುವೆ 50 ಎಸ್ೆತಗಟು್ಗಳ (Overs) ಒಿಂದು ದಾಿಂಡಾಟ ನಡೆದಿತ್ುು.
ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾದ ಅಡಿಲೆೇಡ್ಸ ಬಯಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಸಾಗದ ಈ ಪಯಪೀಟ್ಟಯಲ್ಲಲ ತ್ತೀರ್ಪುಗಾರ (Umpire) ಮಾಡಿದ ಒಿಂದು ಸಣಣ
ಎಡವಟುಿ, ಆಟದ ಪಲ್ಲತಾಿಂಶ್ವನೆುೀ ಬದಲ್ಲಸಿದುದ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆೀ ಸರಿ. ಮೊದಲ್ು ದಾಂಡುಗ್ಾರಿಕೆ (Batting) ಮಾಡಿದ
ಶ್ಿೀಲ್ಿಂಕಾ ತ್ಿಂಡ ಜಯವರ್ದನೆ ಹಾಗೂ ಚ್ಿಂಡಿಮಾಲ್ ಉತ್ುಮ ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ನಿಗದಿತ್ 50
ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ 9 ಹುದದರಿಗಳನುು (Wicket) ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 236 ಓಟಗಳನುು (Runs) ಗಳಿಸಿತ್ು. ಇದಕುೂತ್ುರವಾಗ
ದಾಿಂಡುಗಾರಿಕೆ ಆರಿಂಬಿಸಿದ ಇಿಂಡಿಯಾ ಪಾಳಯವು, ಆರಿಂಬದ ಕೆಲ್ವು ಆಗಾತ್ಗಳಿಿಂದ ಚೆೀತ್ರಿಸಿಕೊಳುಳತ್ು ನಿದಾನವಾಗ
ಗುರಿಯಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತುತ್ುು. ಇಿಂಡಿಯಾದ ಪರ 91 ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿದ ಗಿಂಬಿೀರ್, 41ನೆೀ ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಲ ತ್ನು ಹುದದರಿ
ಕಳೆದುಕೊಳುಳವಶ್ಿರಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಮೊತ್ು 5 ಹುದದರಿ ನಶ್ಿಕೊ 178. ಬಳಿಕ ಬಿಂದ ಜಡೆೀಜಾ ಮತ್ುು ಅಶ್ವನ್ಸ
ಜೊತೆಸೆೀರಿಸಿಕೊಿಂಡ ನಾಯಕ ದೊೀನಿ ಗುರಿ ಬೆನುಟುಿವುದನುು ಮುಿಂದುವರೆಸಿದದರು. ಓಟ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಏರಿಳಿತ್, ನಡು
ನಡುವೆ ಹುದದರಿಯ ಕಳೆತ್ ಹಿೀಗೆ ಹೊತ್ುು ಕಳೆದಿಂತೆ, ಆಟ ಸಾಗದಿಂತೆ ನೊೀಡುಗರಿಗೆ ಕುತ್ೂಹಲ್ವನೂು ಬರಮಾಡುತ್ತುತ್ುು.
ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನ ಆರು ಎಸೆತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಇಿಂಡಿಯಾಕೊ ಗೆಲ್ಲಲ್ು ಒಿಂಬತ್ುು ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಾಕತೆಯತ್ುು.ಇಿಂಡಿಯಾದ
ಕಯಾಲ್ಲಲದದದುದ 2 ಹುದದರಿ ಮಾತ್ಿ. ಒಿಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಲ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲ್ು ಲ್ಸಿಿಂತ್ ಮಾಲ್ಲಿಂಗ ತ್ಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರೆ,
ಇನೊುಿಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಲ ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆ ಎದುರಿಸಲ್ು ದೊೀನಿ ಸಜಾಜಗದದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ್ಗಟುಿ ಹೆಚಿಿನ
ವಿಶೆೀಶ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ುು. ಕಾರಣ ಈಗನ ದಾಿಂಡಾಟದಲ್ಲಲ (Modern Cricket) ಕೊನೆಯ ಸರದಿಯ ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳನುು
ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಲ ದೊೀನಿ ಜಗತ್ುು ಕಿಂಡ ಅತ್ತ ಉತ್ುಮ ದಾಿಂಡುಗಾರರಲ್ಲಲ ಒಬಬರು. ಹಾಗೆಯೀ ದಾಿಂಡಾಟದ ಕೊನೆಯ
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ಸರದಿಯ ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳನುು ಎಸೆಯುವಲ್ಲಲ ಮಾಲ್ಲಿಂಗ ಜಗತ್ುು ಕಿಂಡ ಅತ್ತ ಉತ್ುಮ ಎಸೆತ್ಗಾರರಲ್ಲಲ ಒಬಬರು. ಹಿೀಗರುವಾಗ
ಈ ಎರಡು ಉತ್ುಮ ಆಟಗಾರರ ಮುಕಾಮುಕಿಗೆ ಅಡಿಲ್ೆೀಡ್ ಬಯಲ್ು ಅಣಿಯಾಗತ್ುು.
ಮಾಲ್ಲಿಂಗ ಎಸೆದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೊದಲ್ ಎರಡು ಎಸೆತ್ಗಳಲ್ಲಲ, ದೊೀನಿ ಕಿಮವಾಗ ಜಂಟಿ ಓಟ (Double run),
ಮತ್ುು ಒಂಟಿ ಓಟ (Single run) ಗಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ೂನೆೀ ಎಸೆತ್ದಲ್ಲಲ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ುು ದೊೀನಿ
ಕಿಮವಾಗ ಒಿಂಟ್ಟ ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಯದನೆೀ ಎಸೆತ್ದಲ್ಲಲ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹುತಾರಿಕ್ಳೆತದ (Out) ಮೂಲ್ಕ
ಇಿಂಡಿಯಾಕೊ ಗೆಲ್ಲಲ್ು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ್ದಲ್ಲಲ 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಾಕತೆ ಇತ್ುು. ಆ ಎಸೆತ್ಕೊ ಎದುರಿಸುಗನಾಗ (Striker) ದೊೀನಿ
ನಿಿಂತ್ತದದರಿಿಂತ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಪಾಳಯದಲ್ಲಲ ಆಟ ಗೆಲ್ುಲವ ಬರವಸೆ ಎಶ್ಿತೊುೀ ಅಶೆಿೀ ಬಯವೂ ಇತ್ುು. ಏಕೆಿಂದರೆ
ಎಸೆತ್ಗಾರಿಕೆಗೆ ಚೆಿಂಡು ಇದದದೂದ ಮತ್ುದೆೀ ಮಾಲ್ಲಿಂಗಾ ಕಯಾಲ್ಲಲ. ನೊೀಡುಗರ ಹತ್ುು ಹಲ್ವು ಲ್ೆಕಾೂಚಾರಗಳ ನಡುವೆ
ತ್ನುದೆೀ ಆದ ಲ್ೆಕಾೂಚಾರದಲ್ಲಲ ಮಾಲ್ಲಿಂಗ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ್ ಎಸೆದೆೀಬಿಟಿರು. ಆದರೆೀ ದೊೀನಿ ಚೆಿಂಡನುು ಬಲ್ಬದಿ ಎಲೆಿಯ
(Off side boundary) ಕಡೆ ಜೊೀರಾಗ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಮೂರು ಓಟಗಳನುು ಗಳಿಸಲ್ು ಮಾತ್ಿ ಸಾದಾವಾಯತ್ು.
ಆದದರಿಿಂದ ಇಿಂಡಿಯಾ 50 ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಲ 9 ಹುದದರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು 236 ಓಟ ಗಳಿಸಲ್ಶೆಿೀ ಶ್ಕುವಾಯತ್ು. ಆ ಮೂಲ್ಕ
ತ್ತೀವಿ ಕವುುಕದ ಒಿಂದು ಆಟಸಮಬಲ್ದ (Tie) ಮೂಲ್ಕ ಮುಕಾುಯ ಗೊಿಂಡಿತ್ು. ಹೊತ್ತುಗನುಸಾರವಾಗ ಇತ್ುಿಂಡಗಳ
ಮೆೀಲ್ಾಟದಿಿಂದ ಸಾಗುತಾು ಸಾಗುತಾು ಕೊನೆ ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ್ದ ವರೆಗೂ ಆಟ ಸಾಗದುದ ವಿಶೆೀಶ್.
ಆದರೆ ಪಲ್ಲತಾಿಂಶ್ದಲ್ಲಲ ಇಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು ಬದಲ್ಾವಣೆಯಾಗುವಲ್ಲಲ ಒಿಂದು ಎಡವಟುಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿತ್ುು. ಒಿಂದು ವೆೀಳೆ ಆ
ಎಡವಟುಿ ಆಗದೆೀ ಇದಿದದದರೆ ನಿಜಕೂೂ ನಾವಿಂದು ಬೆೀರೆಯದೆೀ ಪಲ್ಲತಾಿಂಶ್ವನುು ನೊೀಡಬಹುದಿತ್ುು. ಇವೆಲ್ಾಲ ನಡೆದಿದುದ 30
ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಲ. ಮಾಲ್ಲಿಂಗ ಪಾಲ್ಾದ ಆ ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಲ ಕೆೀವಲ್ 5 ಎಸೆತ್ಗಳನುು ಮಾತ್ಿ ಎಸೆಯಲ್ಾಗತ್ುು. ಆ ಎಸೆತ್ಗಟ್ಟಿನ
ವಿವರ ಹಿೀಗದೆ.
* 29.1 -ಮಾಲ್ಲಿಂಗಾರ ನೆೀರ ಎಸೆತ್ವನುು ದೊೀನಿ ಮೂರನೆೇ ಆಳಿನ (Third man) ಕಡೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಒಿಂಟ್ಟ ಓಟ
ಗಳಿಸಿದರು.
*29.2 -ಮಾಲ್ಲಿಂಗಾರ ಪುಟಿತೆಸ್ೆತವನುು (Short ball) ಗಿಂಬಿೀರ್ ಕಾಲ್ಲಂದೆ (Fine leg) ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನಾಲ್ುೂ ಓಟದ
ಎಲ್ೆಲ
*29.3

ದಾಟ್ಟಸಿದರು.
-ಮಾಲ್ಲಿಂಗಾರ

ನೆೀರ

ಎಸೆತ್ವನುು ಕಾಲ್ಂಚ್ಚನಾಚೆ

(Square

leg)

ಬಾರಿಸಿ

ಒಿಂಟ್ಟಓಟ

ಗಳಿಸಿದರು.

*29.4 -ಮಾಲ್ಲಿಂಗಾರ ಹಾರೆಸತವನುು (Full toss) ದೊೀನಿ ಕಾಲ್ಿಂಚಿನಾಚೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಜಿಂಟ್ಟ ಓಟ ಗಳಿಸಿದರು.
*29.5 -ಮಾಲ್ಲಿಂಗಾರ ಬಲ್ಬದಿಗೆ ವಾಲ್ುತ್ತುದದ ಎಸೆತ್ವನುು ದೊೀನಿ ಮೂರನೆಯಾಳಿನ ಕಡೆ ದೂಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಮತ್ುು ಒಿಂಟ್ಟ
ಓಟ ಗಳಿಸಿದದರು.
ಆದರೆ ತ್ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇಲ್ಲಲಗೆೀ ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳ ಮುಕಾುಯ ಎಿಂದು ಗೊೀಶ್ಸಿದದರು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಕೆೀವಲ್ ಅಯುದ ಎಸೆತ್ಗಳಿಗೆ
ಆ ಎಸೆತ್ಗಟುಿ ಸಿೀಮತ್ವಾಗುವ ಮೂಲ್ಕ ಇಿಂಡಿಯಾ ಒಿಂದು ಎಸೆತ್ದ ಕಳೆತ್ ಅನುಬವಿಸಿತ್ುು. ಬಹುಶ್ಾಹ ಆ ಒಿಂದು ಎಸೆತ್
ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದದರೆ ಪಲ್ಲತಾಿಂಶ್ದಲ್ಲಲ ಬದಲ್ಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾದಾತೆಯತ್ುು. ಇಿಂಡಿಯಾ ಆ ಎಸೆತ್ದಲ್ಲಲ ಒಿಂದು ಓಟ ಗಳಸಿದದರೆ
ಪಯಪೀಟ್ಟ ಗೆಲ್ುಲತ್ತತ್
ು ುು. ಅತ್ವಾ ಒಿಂದು ಹುದದರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡಿದದರೆ ಆಟವನೂು ಕಯ್ ಚೆಲ್ುಲವ ಪರಿಸಿುತ್ತ ಬಿಂದೊದಗುತ್ತತ್ುು.
ಇದಲ್ಲದೆೀ ಆಟ ಬೆೀರೆಯದೆೀ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಲಯೀ ಕೊನೆಗೊಳುಳವ ಸಾದಾತೆಯತ್ುು.
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ಇನೊುಿಂದು ವಿಶೆೀಶ್ವೆಿಂದರೆ, ಈ ವರೆಗೆ ಬಹಳಶ್ುಿ ಬಾರಿ ದಾಿಂಡಾಟ ಸಮಬಲ್ದೊಿಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಿಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೀಟ್ಟ
ಮಾತ್ಿ ಕೆಲ್ವು ದಾಕಲ್ೆಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ಿವಾಯತ್ು. ಪೀಟ್ಟ ಸಮಬಲ್ಗೊಿಂಡಾಗ ಇತ್ುಿಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಎಸೆತ್ಗಟುಿಗಳಲ್ಲಲ,
ಸಮಾನ ಹುದದರಿ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು, ಸಮಾನ ಓಟಮಟ್ದಲ್ಲಲ (Run rate), ಸಮಾನ ಓಟ ಗಳಿಸಿದುದ ಇದೆೀ ಮೊದಲ್ು. ಇತ್ರ
ಪೀಟ್ಟಗಳಿಂತೆಯೀ ಈ ಪೀಟ್ಟಯಲ್ೂಲ ಯಾವುದಾದರೊಿಂದು ತ್ಿಂಡದ ಪರವಾಗ ಪಲ್ಲತಾಿಂಶ್ ಬಿಂದಿದದರೆ ನಾವಿಿಂದು ಇದನುು
ನೆನಪ್ಸಿಕೊಳುಳವ ಹೊತ್ುು ಬರುತ್ತುರಲ್ಲಲ್ಲ. ತ್ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಒಿಂದು ಸಣಣ ಎಡವಟುಿ ಈ ಪೀಟ್ಟಯನುು ವಿಶೆೀಶ್ ಪೀಟ್ಟಗಳಲ್ಲಲ
ಒಿಂದರ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸೆೀರಿಸಿದುದ ಮಾತ್ಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ.

(ಚ್ಚತಿ ಸ್ೆಲೆ: cricdown.com )
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ಹುತಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಕಾಲ್ು – ಹುಮುಂಕಾ (LBW)
ದಾಂಡಾಟ (ಕಿಿಕೆಟ್)! ಈ ಆಟ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಹೆೀಳಿ? ಹದಿನೆಿಂಟನೆೀ ನೂರೆೀಡಿನಲ್ಲಲ ಇಿಂಗಲೀಶ್ರ ನಾಡಿನಲ್ಲಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ
ಆಟ, ಇಿಂದು ವಿಶ್ವದ ಹಲ್ವೆಡೆ ತ್ನು ಅಚೊಿತ್ತು, ರಾರಾಜಿಸುತ್ತುರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ತಳಿದ ವಿಚಾರ. ಹೊರಾಿಂಗಣ ಆಟಕೊ
ಒಿಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗರುವ ದಾಿಂಡಾಟವು, ಪಿತ್ತ ತ್ಿಂಡದಿಿಂದ ಹನೊುಿಂದು ಆಟಗಾರರು ಇರುವಿಂತೆ ಎರಡು ತ್ಿಂಡಗಳ
ಮುಕಾಮುಕಿಯಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ೊೆಿಂಡು, ಸಾಗುತ್ು ಸಾಗುತ್ು ಅತ್ಾಿಂತ್ ರೊೀಚ್ಕತೆಯಿಂದ ನೊೀಡುಗರನುು ಸೆಳೆಯುವುದು ಈ
ಆಟದ ಹಿರಿಮೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಆಟ ಸಾಗದಿಂತೆ ಎಸೆತ್ಗಾರನು ಪಿತ್ತ ಎಸೆತ್ದಲ್ೂಲದಾಂಡಿಗನ (Batsman) ಹುತ್ುರಿಯ ಪಡೆಯುವ
ಪಿಯತ್ು ನಡೆಸಿದರೆ, ದಾಿಂಡಿಗನು ಪಿತ್ತ ಎಸೆತ್ದಲ್ೂಲ ಓಟ ಗಳಿಸಲ್ು ಎದುರು ನೊೀಡುತ್ತುರುತಾುನೆ.
ಇಿಂತ್ಹ ಹೊೀರಾಟಗಳ ನಡುವೆ ದಾಿಂಡಾಟದ ರೊೀಚ್ಕತೆಗಳಲ್ಲಲ ಹುತ್ುರಿಯನುು ಕಳೆದುಕೊಳುಳವುದೂ ಒಿಂದು. ಈ ಆಟದಲ್ಲಲ
ಎರಡೂ ತ್ಿಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಒಟುಿ ಹನೊುಿಂದು ಬಗೆಯ ಸಾದಾತೆಗಳಲ್ಲಲ ಹುತಾರಿಗಳನುು (Wicket) ಕಳೆದುಕೊಳುಳಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆಚೆಂಡಿಡಿತ (Caught), ಬಡಿದಗೂಟ (Bowled), ಹುತಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಕಾಲ್ು- ಹುಮುಂಕಾ (LBW- Leg Before
Wicket), ಓಟದಿ ಹುತಾರಿಕ್ಳೆತ (Run out), ಗೂಟಹೊಡೆತ (Stumped), ಗೂಟಕೆಕ ಬಡಿತ (Hit wicket), ಚೆಂಡು ತಡೆತ
(Handled the ball), ಮರು ಚೆಂಡೊಡೆತ (Hit the ball twice), ಬಯಲ್ಲಗ್ೆ ತೊಡಕ್ು (Obstructing the field), ಕಾಲ್ ಕ್ಳೆತ
(Timed out), ಗ್ಾಯಾಳಾಗು (Retired hurt). ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಹುತ್ುರಿಯ ಮುಿಂದೆ ಕಾಲ್ು ಇಲ್ಲವೆೀ ಚಿಕೂದಾಗ
’ಹುಮುಿಂಕಾ’ದ ಮೂಲ್ಕ ಆಟಗಾರ ತ್ನು ಹುತ್ುರಿ ಕಳೆದುಕೊಳುಳವಲ್ಲಲ ತ್ತೀರ್ಪುಗಾರರ (Umpire) ಪಾತ್ಿ ಹೆಚಿಿನದಾದಗರುತ್ುದೆ.
ಏಕೆಿಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ ಎಸ್ೆತಗ್ಾರನು (Bowler) ದಾಿಂಡಿಗನನುು (Batsman) ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಲ ತೊೀರಬೆೀಕಾದ ಚ್ಳಕದಶೆಿೀ ಮುಕಾ
ತ್ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬುದಿದವಿಂತ್ತಕೆ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗ ಹುಮುಿಂಕಾ ತ್ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬುದಿದವಿಂತ್ತಕೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನುಡಿಯಾಗರುತ್ುದೆ.

ಸಾಮಾನಾವಾಗ ದಾಿಂಡಿಗ ತ್ನು ಹುತ್ುರಿಯನುು ಕಳೆದುಕೊಳುಳವುದನುು ತ್ಪ್ಪಸಲ್ು ಹತ್ುು ಹಲ್ವು ತ್ರದ ದಾರಿಯನುು
ಹಿಡಿಯುತಾುನೆ. ದಾಿಂಡಾಟ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ದಾಿಂಡಿಗ ಹುತ್ುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಚೆಿಂಡನುು ತ್ಡೆಯಲ್ು ನಾನಾ
ಕಸರತ್ುುಗಳನುು ಶ್ುರುವಿಟಿನು. ಅದರಲ್ಲಲ ಒಿಂದು, ಹುತ್ುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಚೆಿಂಡನುು ತ್ಡೆಯಲ್ು ದಾಿಂಡಿಗ ತ್ನು
ಕಾಲ್ುಗಳನುು ಬಳಸುವುದು. ಇದರಿಿಂದ ಎಸೆತ್ಗಾರರ ಮೆೀಲ್ೆ ದಾಿಂಡಿಗರ ಮೆೀಲ್ಾಟ ಪಾಿರಿಂಬವಾಯತ್ು. ಇದರಿಿಂದ
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ಎಸೆತ್ಗಾರರು ಹುತ್ುರಿಯನುು ಪಡೆಯುವುದು ಸವಾಲ್ಾಗ ಪರಿಣಮಸಿದದರಿಿಂದ ಎಸೆತ್ಗಾರರು ಪರದಾಡುವಿಂತಾಯತ್ು. ಇದು
ಹುಮುಿಂಕಾ (LBW) ಎಿಂಬ ನಿಯಮದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯತ್ು.
ಹುಮುಿಂಕಾ ನಿಯಮವನುು ಮೊಟಿ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ 1774ರಲ್ಲಲ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲ್ಾಯತ್ು. ಮುಿಂದೆ 1935ರಲ್ಲಲ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಲ
ಕೊಿಂಚ್ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನುು ತ್ರಲ್ಾಯತ್ು. ಅದರಿಂತೆ ಬಲ್ಹುತಾರಿಯ (Off stump) ಗೆರೆಯ ಆಚೆ ಬಿದುದ ಹುದದರಿಯ ಕಡೆ
ಬರುವ ಚೆಿಂಡುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹುತಾರಿಕ್ಳೆತ (Out) ಎಿಂದು ಗೊೀಶ್ಸಲ್ಾಯತ್ು. ಇದು ದಾಿಂಡಿಗನನುು ಗೊಿಂದಲ್ಕಿೂೀಡು
ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ನಿಯಮದ ಲ್ಾಬವನುು ಎಡ ತಿರುಗಿಸುಗರು (Leg spinner) ಬಳಸಲ್ಾರಿಂಬಿಸಿದರು. ಇದು 1972ರ ಕೆಲ್ವು
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚ್ರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ುು ಅರಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯತ್ು.
ಆದರೆ ಮುಿಂದೆ 1990 ರಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚ್ಳಕದ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ತ್ರಲ್ಾದ ನಿಯಮದಲ್ಲಲನ ಕೆಲ್ವು
ಬದಲ್ವಣೆಗಳು,

ಕಿಿಕೆಟ್

ನ

ಎಲ್ಾಲ

ವಿಬಾಗಗಳಲ್ೂಲ

ತ್ುಿಪ್ುದಾಯಕವಾಗ

ಗೊೀಚ್ರಿಸಿತ್ು.

ಹೆಚಾಿಗ

ದಾಿಂಡಿಗ

ಚೆಿಂಡನುು ಕಾಪಡೆತ (Defence), ಬ್ಾಚೊಡೆತ (Sweep shot), ತಿರು ಬ್ಾಚೊಡೆತ (Reverse Sweep), ತಿರುಹೊಡೆತ (Switch
hit), ತೊೇಡೊಡೆತ (Scoop Shot) ಬಿೀಸುವ ಹೊತ್ುಲ್ಲಲ ದಾಿಂಡಿಗ ಚೆಿಂಡನುು ಕೆಣಕುವಲ್ಲಲ ವಿಪಲ್ವಾದಾಗ, ಚೆಿಂಡು ದಾಿಂಡಿಗನ
ಕಾಲ್ಲಗೆ ಬಡಿದರೆ ಹುಮುಿಂಕಾ ನಿಯಮಗಳನುು ತ್ತೀರುಶಪಗಾರರು ಬಳಸಿಕೊಳುಳತಾುರೆ. ಅದರಿಂತೆ ಹುಮುಿಂಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
ಹಿೀಗವೆ.


ಎಸೆತ್ಗಾರ ಎಸೆದ ಚೆಿಂಡು ಒಿಂದು ವೆೀಳೆ ದಾಿಂಡಿಗನ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಬಡಿದರೆ ಬಯಲ್ಲಕೆಯ (fielding) ತ್ಿಂಡ
ತ್ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಲ ಕಡಾಡಯವಾಗ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಲಸಬೆೀಕು.



ಎಸೆತ್ಗಾರ ಎಸೆದ ಚೆಿಂಡು ದಾಿಂಡುಗಾರನ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಬಡಿಯುವ ಮುನು ಯಾವುದೆೀ ಕಾರಣಕೂೂ ದಾಂಡಿಗ್ೆ (Bat)
ತ್ಗುಲ್ಲರಬಾರದು. (ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಚಿತ್ಿ ನೊೀಡಿ)
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ಎಸೆತ್ಗಾರ ಎಸೆದ ಚೆಿಂಡು ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಹುತ್ುರಿಯ ನಡುವೆ ಎಳೆದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗೆರೆಯ ನಡುವೆ ಕಾಲ್ಲಗೆ ತಾಕಿ,
ಹುತ್ುರಿಗೆ ಬಡಿಯುವಿಂತ್ತರಬೆೀಕು. (ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಚಿತ್ಿ ನೊೀಡಿ)



ಕೆಲ್ವಮೆಮ

ಚೆಿಂಡು

ಕಾಲ್ಪನಿಕ

ಗೆರೆಯ

ನಡುವೆ

ಕಾಲ್ಲಗೆ

ಬಡಿದರೂ

ಕೂಡ

ಹುತ್ುರಿಯ ಮೆೀಲ್ಲನಿಿಂದ

ಹೊೀಗುವಿಂತ್ತುದದರೆ ಅದು ಹುಮುಿಂಕಾ ಆಗರುವುದಿಲ್ಲ.


ಕೆಲ್ವಮೆಮ ಎಸೆತ್ಗಾರನ ತೆೇಲ್ುವ ಎಸ್ೆತಗಳಿಿಂದ (Swinging ball) ತ್ಪ್ಪಸಿಕೊಳಳಲ್ು, ದಾಂಡಿಗ ಗಡಿಗ್ೆರೆ ಗಿಂತ್
(Crease) ಕೊಿಂಚ್ ಮುಿಂದೆ ಬಿಂದು ದಾಿಂಡು ಬಿೀಸಲ್ು ಪಿಯತ್ತುಸುತಾುನೆ. ಅಿಂತ್ಹ ಸಿಂದರ್ಬದಲ್ಲಲ ಚೆಿಂಡು
ದಾಿಂಡಿಗನ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಬಡಿದರೆ, ಚೆಿಂಡು ಕಾಲ್ಲಗೆ ಬಡಿಯುವಾಗ ದಾಿಂಡಿಗನು ಹುತ್ುರಿಯಿಂದ ಎಶ್ುಿ ದೂರದಲ್ಲಲದಾದನೆ?
ಎಿಂಬುದು ಕೂಡ ತ್ತೀರ್ಪ್ನಲ್ಲಲ ಮುಕಾ ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸುತ್ುದೆ. (ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಚಿತ್ಿ ನೊೀಡಿ)
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ಇದಲ್ಲದೆೀ, ತ್ತೀರುಶಪಗಾರರು ಚೆಿಂಡಿನ ತಿರುಗುವ್ಡಕೆ (Spin) ಹಾಗು ಚೆಿಂಡು ದಾಿಂಡಿಗನ ಹತ್ತುರ ಹೊೀಗುವಾಗ ಯಾವ
ಕಡೆ ವಾಲ್ುತ್ತುದೆ ಎಿಂಬುದನುು ಗಮನದಲ್ಲಲರಿಸಿಕೊಿಂಡು ತ್ತೀರಶಪನುು ನಿೀಡುತಾುರೆ.

ಹಿೀಗೆ ಒಿಂದು ಹುಮುಿಂಕಾದ ತ್ತೀರಿಶಪನ ಹಿಿಂದೆ ತ್ತೀರುಶಪಗಾರರು ಕೆಲ್ವೆೀ ಸೆಕೆಿಂಡುಗಳಲ್ಲಲ ಹಲ್ವು ನಿಯಮಗಳನುು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ
ಒಿಂದು ತ್ತೀರಶಪನುು ನಿೀಡಬೆೀಕಾಗುತ್ುದೆ. ಹಲ್ವು ಸಿಂದರಶಬಗಳಲ್ಲಲ ತ್ತೀರುಶಪಗಾರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡಡ ಸವಾಲ್ಾಗರುತ್ುದೆ.

(ಮಾಹತಿ

ಸ್ೆಲೆ: wikipedia)

(ಚ್ಚತಿ ಸ್ೆಲೆ: news.bbc.co)
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