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नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै सिाा विक लोकविय खेल फुटबल पनौतीमा पवन सबैभन्दा
लोकविय खेल हो। कुनै जमानामा काभ्रे वजल्लामा एक छत्र राज गरे को पनौतीको फुटबल
अवहले वबस्तारै खस्कदो स्थिवतमा रहे को छ। राष्ट्रकै फुटबल संक्रमणकावलन रहे को
अिथिामा काभ्रे वजल्लामा फुटबल विकास नहुनु कुनै ठु लो कुरा होइन । िेरै समयपश्चात
अस्खल नेपाल फुटबल संघको चुनाि हुनु, काभ्रे वजल्ला फुटबल संघ गठन हुनु , वजल्लाको
फुटबल वबकासको लावग राम्रो कदम हुन सक्छ। पनौतीबाट िेरै संख्यामा रावष्ट्रय स्तरका
फुटबल खेलाडी उत्पादन नभएपवन वसवमत खेलाडीले आफ्नो बलबुतामा नेपालको ए
वडवभजन, बी वडवभजन वलग, र रावष्ट्रय टोलीमा पनौतीबाट िवतवनवित्व गरे का छन् जु न
गौरबको कुरा हो। एक दु ई दशक अवघमात्र नभएर अवहले पवन फुटबललाई पनौतीमा
मनोरं जन र स्वास्थ्य िबिानका लावग खेवलने खेलका रुपमा वसवमत गररएको छ। पनौतीको
खेलकुद क्षेत्रमा गौरबमय इवतहास बोकेको वसरान चौरलाई पनौती नगरपावलकाबाट पनौती
क्षेवत्रय रं गशालामा रुपान्तरण गने जमकोबाट उस्िएका विवभन्न वििादका कारण वबगत
३/४ बर्ादेखी यस क्षेत्रमा वनयवमत फुटबल िवतयोवगता हुन सवकरहे को छै न जसका कारण
यहााँ को फुटबल स्तर झन् अिोगवतवतर लाग्दै छ। तसिा पनौतीको फुटबल पुनजाा गरण गने,
पनौती रं गशाला वनमाा णका लावग िप दबाब वसजा ना गने उद्दे श्यसवहत विश्राम समाज तिा
मानेश्वरी ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा पनौतीको वनमाा णािीन रं गशालामा माघ मवहनामा
सिाा विक रावश पुरस्कारको िडास्तरीय पनौती कप फुटबल िवतयोवगता हुने भएको छ।
िडा स्तरीय िवतयोवगताबाट सुरु गरी कस्िमा पााँ च बर्ावभत्र रावष्ट्रय स्तरको फुटबल गने
लक्ष्य स्वरुप यस फुटबल िवतयोवगता आयोजना गररदै छ।पररचय नेपालमा मात्र नभई
विश्वमा नै सिाा विक लोकविय खेल फुटबल पनौतीमा पवन सबैभन्दा लोकविय खेल हो। कुनै
जमानामा काभ्रे वजल्लामा एक छत्र राज गरे को पनौतीको फुटबल अवहले वबस्तारै खस्कदो
स्थिवतमा रहे को छ। राष्ट्रकै फुटबल संक्रमणकावलन रहे को अिथिामा काभ्रे वजल्लामा
फुटबल विकास नहुनु कुनै ठु लो कुरा होइन । िेरै समयपश्चात अस्खल नेपाल फुटबल
संघको चुनाि हुनु, काभ्रे वजल्ला फुटबल संघ गठन हुनु, वजल्लाको फुटबल वबकासको लावग
राम्रो कदम हुन सक्छ। पनौतीबाट िेरै संख्यामा रावष्ट्रय स्तरका फुटबल खेलाडी उत्पादन
नभएपवन वसवमत खेलाडीले आफ्नो बलबुतामा नेपालको ए वडवभजन, बी वडवभजन वलग, र
रावष्ट्रय टोलीमा पनौतीबाट िवतवनवित्व गरे का छन् जु न गौरबको कुरा हो। एक दु ई दशक
अवघमात्र नभएर अवहले पवन फुटबललाई पनौतीमा मनोरं जन र स्वास्थ्य िबिानका लावग
खेवलने खेलका रुपमा वसवमत गररएको छ। पनौतीको खेलकुद क्षेत्रमा गौरबमय इवतहास
बोकेको वसरान चौरलाई पनौती नगरपावलकाबाट पनौती क्षेवत्रय रं गशालामा रुपान्तरण गने
जमकोबाट उस्िएका विवभन्न वििादका कारण वबगत ३/४ बर्ादेखी यस क्षेत्रमा वनयवमत

फुटबल िवतयोवगता हुन सवकरहे को छै न जसका कारण यहााँ को फुटबल स्तर झन्
अिोगवतवतर लाग्दै छ। तसिा पनौतीको फुटबल पुनजाा गरण गने, पनौती रं गशाला वनमाा णका
लावग िप दबाब वसजा ना गने उद्दे श्यसवहत विश्राम समाज तिा मानेश्वरी ग्रुपको संयुक्त
आयोजनामा पनौतीको वनमाा णािीन रं गशालामा माघ मवहनामा सिाा विक रावश पुरस्कारको
िडास्तरीय पनौती कप फुटबल िवतयोवगता हुने भएको छ। िडा स्तरीय िवतयोवगताबाट
सुरु गरी कस्िमा पााँ च बर्ावभत्र रावष्ट्रय स्तरको फुटबल गने लक्ष्य स्वरुप यस फुटबल
िवतयोवगता आयोजना गररदै छ।यस िवतयोवगताका लावग पनौती नगरपावलका पवन
आयोजकको भूवमकामा रहनेछ भने रोशी साकोस Title Sponsor को भूवमकामा रहनेछ।
Rotary Club of Panauti संगको सहकायामा यस िवतयोवगता संचालन हुनेछ।
संस्थागत परिचय
विश्राम समाज:
विश्राम समाज आजभन्दा ६ बर्ाअगावड पनौती क्षेत्रमा रहे का युिाहरुलाई समाजका
वबद्द्यमान समस्यामा केस्ित गरी समाज पररिता न काया गना थिावपत सामावजक संथिा
हो।विश्राम समाजले मुख्यत स्वास्थ्य िबिान, पनौतीको संस्कृवत संरक्षण र िबिान, तिा
िातािरण, वशक्षा, खेलकुद लगायत मवहला सशस्क्तकरणमा कायाहरु गदै आएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यविक सफलता हावसल गररसकेको यस संथिाले क्यान्सर सम्बस्ि
सचेतना तिा िारस्िक जााँ चका कायाक्रम, सामुदावयक कुकुरहरुको बन्ध्याकरण,
स्कूलस्तरमा स्वास्थ्यका कायाक्रम, HIV/AIDS सम्बस्ि कायाक्रम, मिुमेहसम्बस्ि
कायाशाला गोष्ठी लगायतकाकायाक्रमहरु गदै आएको छ। पनौतीको िबिान र मवहला
सशस्क्तकरणमा पवन उल्लेखवनय काया गदै आएको यस संथिाले पनौतीको खेलकुद क्षेत्र
पवन विकास गने उद्दे श्यले पनौती कप फुटबलको अििारणा सवहत पनौतीको फुटबल
पुनजाा गरण गने लक्ष्य वलएको छ।
मानेश्विी ग्रु प:
वब.सं.२०५८ साल कावता क मवहनामा वतहारको उपलक्ष्यमा भएको दे उसी भैलो कायाक्रममा
उठे को रकमको सदु पयोगका लावग पनौतीका युिाहरुको जमघटबाट मानेश्वरी ग्रुपको
थिापना भएको हो। थिापनाकालदे स्ख नै पनौतीको फुटबल क्षेत्रमा सवक्रय यस संथिाले
पनौतीमा विवभन्न फुटबल िवतयोवगता संचालन गदै आएको छ।पनौती नगरपावलकावभत्र
पवहलो पटक नगद पुरस्कार भएको मानेश्वरी कप फुटबल िवतयोवगता आयोजना गरे को
यस ग्रुपले क्लबस्तरीय महे ि स्मृवत कप, वबद्यालय स्तरीय फुटबल िवतयोवगता, अन्डर १६
फुटबल िवतयोवगता इत्यावदको सफल आयोजना गररसकेको छ । काभ्रे वजल्लाकै
फुटबलका लावग उबार मावनने पनौतीको िवतवनवित्व गदै यस ग्रुपले वजल्लामा मात्र नभई
रावष्ट्रय फुटबल िवतयोवगतामा पवन सहभागी हुाँ दै आएको छ। जसको फलस्वरूप यस
ग्रुपबाट आफ्नो कररयर सुरु गरे का खेलाडीहरुले नेपालको िवतवष्ठत ए वडवभजन, बी

वडवभजन क्लबहरुको िवतस्ित्व गदै शवहद स्मारक ए वडवभजनतिा बी वडवभजन वलगमा
सहभावगता जनाइसकेका छन्। पनौती क्षेवत्रय रं गशाला वनमाा ण पश्चात् ठप्प भएको पनौतीको
फुटबलको पुनउा त्थान गने उद्दे श्य स्वरुप यस ग्रुपले यो फुटबल िवतयोवगता आयोजना
गदै छ।
पनौतीको फुटबल इवतहास
काभ्रे वजल्ला फुटबलमा पनौतीको आविपत्य
रावष्ट्रय स्तरमा काभ्रेली फुटबलको छवब त्यवत उचो छै न। रावष्ट्रय स्तरका िवतयोवगतामा पवन
काभ्रेली खेलाडीको उल्लेख्यवनय सहभावगता दे स्खदै न। क्लबस्तरको कुरा गने हो भने झन्
अिथिा नाजु क छ। रावष्ट्रयस्तरको िवतयोवगता अन्तगात काभ्रे वजल्लाले सन् २००० को
दशकमा रावष्ट्रय अन्डर १४ िवतयोवगता वजत्न सफल भएको वियो जसमा पनौतीका
खेलाडीहरुको बाहुल्यता वियो । पनौती वनिासी जजा विन्स काकी सन् २०१७ मा AFC
Asian Cup Qualifiers अन्तगात तावजवकस्तानवबरुद्धको खेलबाट रावष्ट्रय वटममा आफ्नो
नाम ले खाउन सफल भए । छोटो समयमा विन्सले पाएको सफलता अरु खेलाडीले
दोहोयाा उनु चुनौतीको कुरा हो। विन्स बाहे क अरु खेलाडीको रावष्ट्रय वटममा नगन्य रुपमा
उपस्थिवत रहे को छ।
एक दशक अवघसम्म पनौतीले काभ्रे फुटबलमा एकछत्र राज जस्तै गरे को वियो। पनौतीको
फुटबल वटमहरुलाई हराउनु अरु वटमहरुको लावग फलामको वचउरा चपाउनु जस्तै हुन्थ्यो।
िुवलखेलका केवह क्लब बाहे क अरु क्लबहरुको चुनौती सवजलै पार गना सक्यो । काभ्रे
वजल्लाको िवतवनवित्व गरे र पनौतीले िेरै िवतयोवगतामा सहभावगता गरे को छ। काभ्रे ११
वटममा पवन पनौतीकै खेलाडीको बाहुल्यता रहन्थ्यो। पनौती ११, पासा पुच,गोरखनाि युिा
क्लब जस्ता पवहलो पुस्ताबाट सुरु भएको सुनौलो इवतहासलाई दोश्रो पुस्ताका रोवमयो
ब्वाइजक्लब, वमक्स्चर ब्वाइज क्लब, सेभेन स्टार हुाँ दै अवहले आएर मनेश्वरी ब्वाइज
क्लबसम्मले वनरन्तरता वददै आएको छ। तर अवहले आएर त्यो साख जोगाउनु मुस्स्कल हुन
िाले को छ। बनेपा, िुवलखेल तिा अन्य क्लबहरुसाँग अवहले समान टक्कर हुन िाले को छ।
बनेपा ब्वाइज क्लबले थिानीय स्तरबाट उले ख्यवनय सहयोग िाप्त गरी अवहले आफ्नो
क्षेत्रबाट फुटबल वबकास गरररहे को छ। जजा विन्स काकीले काभ्रे वजल्लामा सोही क्लबबाट
खेलेर आज वजल्लाको नाम उज्वल गरे का छन्।
कुनै समयमा पनौतीमा दसै ाँ र फुटबल पयाा य जस्तै हुने गदा यो। कुनै पवन दसैं र वतहार
फुटबल वबना अिुरो रहन्थ्यो। उक्त समयमा पनौतीको वसरान चौरमा कुनै न कुनै फुटबल
िवतयोवगता आयोजना भैरहन्थ्यो। रावष्ट्रय स्तरका खेलाडीहरुसम्म वजल्लाका विवभन्न
क्लबहरुको िवतवनवित्व गदै अवहले वनमाा णाविन पनौती क्षेवत्रय रं गशालामा आफ्नो खेल
दे खाउन तत्पर रहन्थे। दशा कहरुको पवन अविक सहभावगता रहन्थ्यो। तर आज आएर त्यो
सबै एकादे शको किा जस्तै हुन िाले को छ।

पनौतीको फुटबल क्लबहरुको अिस्था
सन् १९९० दशकवतर नेपालको फुटबल उत्कर्ामा वियो, नेपालले दवक्षण एवशयाली
फुटबलमा स्वणा पदकसवहत दबदबा कायम गयो। त्येवहबेला पनौती फुटबलको पवन
स्ववणा म युगको सुरुिात भएको वियो। पनौती ११ क्लबले काभ्रे वजल्लाको फुटबलमा आफ्नो
आविपत्य थिापना गयो। पनौती ११ बाहे क गोरखनाि फुटबल क्लब, नमोबुद्ध क्लब
इत्यावदले पवन फुटबलको साख कायम राखेका विए। पनौती फुटबलले त्यस बखत
वजल्लाको िवतवनवित्व गरी दे शका विवभन्न भागमा काभ्रे फुटबललाई पररवचत गरे का विए।
पनौतीमा राम्रा फुटबलर भएपवन त्यस बेलाको फुटबल वजल्लामा मात्र वसवमत भएको वियो।
सन् २००० को दशकवतर पनौतीका िु िै फुटबल क्लबहरु काभ्रेमा चचाा मा रहे । वसरान चौर
पनौती बजारबाट नवजक भएको हुाँ दा पनौती बजारबाट नै िेरै क्लबहरु जन्मन िाले। रोवमयो
ब्वाइज क्लब, पासा पुच क्लब, वमक्स्चर ब्वाइज क्लब इत्यावदले पनौती फुटबलको
इवतहासलाई वनरन्तरता वदए। रोवमयो ब्वाइजले काभ्रे वजल्लामा आयोवजत विवभन्न फुटबल
िवतयोवगतामा आफ्नो बचास्व कायम गयो। पनौतीको वनमाा णािीन रं गशालामा दसैं, वतहार,
नयााँ बर्ाको अिसरमा अनेकौ फुटबल िवतयोवगता हुन िाले । दे शका नाम चले का फुटबल
खेलाडीहरु पवन पनौतीका फुटबल क्लबहरुमा आबद्ध भएर फुटबल खेल्न िाले। पवछल्लो
समय मानेश्वरी ब्वाइज क्लबले पवन फुटबल खेललाई वनरन्तरता वददै वजल्लाको विवभन्न
िवतयोवगतामा उत्कृष्ट् नवतजा वनकाल्दै गयो र पनौती फुटबलको साख जोगाउन सफल
भयो।
सन् २००० को दशकबाट नै पनौतीका फुटबल खेलाडीहरुले रावष्ट्रय क्लबहरुको िवतवनवित्व
गरी शवहद स्मारक ए वडवभजन वलगमा आफ्नो थिान बनाए। थ्री स्टार, वत्रभुिन आमी क्लब,
ब्वाइज युवनयन, संकटा, काठमाडौ ाँ क्लब जस्ता दे शकै उत्कृष्ट् क्लबहरुबाट आफ्नै
बलबुताले पनौतीका खेलाडीहरुले ए वडवभजन वलग खेल्ने मौका पाए।
सन् २०११ वतर मानेश्वरी ब्वाइजका खेलाडीहरुले काठमाडौ ाँ क्लबको िवतवनवित्व गदै बी
वडवभजन वलगमा पनौतीको िभाि दे खाउन सफल भए। सन् २०१० को दशक सुरु
भएपश्चात पनौतीबाट रावष्ट्रय फुटबल खेलाडीको पवन जन्म भएको छ। यसरी पनौतीको
गविालो इवतहासमा नयााँ अध्याय िवपएको छ। तर सन् २०१३ पश्चात पनौती रं गशालाको
वनमाा ण तिा वििादका कारण पनौतीको फुटबल ठप्प भएको छ। हालसालै जापानमा बस्ने
पनौतीका खेलाडीहरुको पनौती ११ वटमले जापनमा आयोवजत बागेश्वोरी गोल्ड कप वजतेर
अवलकवत भएपवन पनौतीको फुटबललाई ब्युताउन सफल भएको छ।
पनौते ली खेलाडीहरुको नेपालको िावरिय वलग तथा िावरिय टोलीमा प्रवतवनवित्व
नेपाली रावष्ट्रय फुटबल वटमका जजा विन्स काकी पनौती भेगका खेलाडीहरुको नेपालको
रावष्ट्रय वलग तिा रावष्ट्रय टोलीमा िवतवनवित्व न्यू न मात्रामा छ। सन् २००० को दशकवतर
थिानीय रोवमयो ब्वाइज क्लबका केवह खेलाडीहरुले थ्री स्टार, ब्वाइज युवनयन, संकटा,
काठमाडौ ाँ क्लब जस्ता दे शको िवतवष्ठत ए वडवभजन क्लबहरुबाट िवतवनवित्व गदै शवहद

स्मारक ए वडवभजन वलगमा सहभावगता जनाएका विए। त्यसबाहे क केवह थिानीय
खेलाडीहरु आफ्नो बलबुताबाट नेपाल आमीमा भती भएर तत्कावलन वत्रभुिन आमी
क्लबबाट पवन आफ्नो खेल कौशल दे खाएका विए। पवछल्लो समय नेपाल आमी क्लबबाट
खेल्ने पनौती मूलका खेलाडीले रावष्ट्रय वटमबाट पवन खेल्ने मौका पाएका छन् जु न गौरबको
कुरा हो। सन् २०११ -२०१२ मा थिानीय मानेश्वरी ब्वाइज क्लबका खेलाडीहरुले काठमाडौ ाँ
क्लबको िवतवनवित्व गदै बी वडवभजन वलगमा सहभावगता जनाएका विए सािै बी वडवभजन
नक आउट फुटबल िवतयोवगता पवन वजत्न सफल भए। यसरी केवह मात्रामा भएपवन
पनौते ली खेलाडीहरुले रावष्ट्रय िवतयोवगतामा सहभावगता जनाएर पनौतीको फुटबल
इवतहासलाई जीिन्त बनाएका छन्।
वत्रभुिन आमीका फरिाडा जजा विन्स काकी भाग्यमानी खेलाडीमा पदा छन् । वब.सं. २०६९
मा सी वडवभजन छनोट हुने गृह बनेपा ब्वाइज क्लबबाट (वबवबसी) खेलेका विन्सले अको बर्ा
फ्रेन्ड् स क्लबका लावग ए वडवभजन खेले। नेपालका चवचात खेलाडी अवनल गुरुङको थिानमा
रावष्ट्रय वटममा परे का जजा विन्स काकीले रावष्ट्रय टोलीमा समेवटएको पवहलो खेलमा नै ‘डे ब्यू’
गने अिसर पाए । पनौती सुन्थानका विन्स काकीले सन् २०१७ को एएफसी एवसयन कप
छनोटमा ताजवकस्तानविरुद्ध खेल्दै रावष्ट्रय टोलीबाट ‘डे ब्यू’ गरे का हुन् । नेपालको कुनै पवन
उमेर समूहमा नखेली उनी वसिै रावष्ट्रय टोलीमा छनोट हुने कम खेलाडीमा पदा छन्।
त्यसपश्चात उनले नेपाली रावष्ट्रय फुटबल वटमको िवतवनवित्व गदै ३ खेल खेवलसकेका छन्।
यसरी पनौतीको फुटबल वबस्तारै सी वडवभजनबाट ए वडवभजन हुाँ दै अन्तरावष्ट्रय जगतसम्म
आफ्नो छाप छोड् न सफल हुाँ दैछ।हालसम्म नेपालको रावष्ट्रय वटम, ए वडवभजन र बी
वडवभजनमा
खेल्ने
खेलाडीहरुको
नामािली
यस िकार छ।
क्र. सं. खेलाडीको नाम

रावष्ट्रय वटम/ क्लब
नेपाल रावष्ट्रय फुटबल वटम/ ने

नेपालको रावष्ट्रय वलग

१.

जजा विन्स काकी

२.

मनोज िापा

३.

अमृत बस्ने त

नेपाल आमी क्लब

ए वडवभजन

४.

वबनोद ताम्राकार

थ्री स्टार क्लब, काठमाडौ ाँ क्लब

ए वडवभजन

५.

सुरज ताम्राकार

ब्वाइज युवनयन क्लब

ए वडवभजन

पाल आमी क्लब, फ्रेन्ड् स क्लब
नेपाल रावष्ट्रय फुटबल वटम/ नेपाल
आमी क्लब

ए वडवभजन

ए वडवभजन

६.

शे सन ताम्राकार

संकटा क्लब

ए वडवभजन

७.

सस्न्दप सुिाकर

काठमाडौ ाँ क्लब

ए वडवभजन

८.

ररटन श्रेष्ठ

संकटा क्लब

ए वडवभजन

९.

सस्न्दप श्रेष्ठ

न्यु रोड वटम

ए वडवभजन

१०.

कुशल िापा

न्यु रोड वटम

ए वडवभजन

११.

वदनेश बस्नेत

फ्रेन्ड् स क्लब, थ्री स्टार क्लब

ए वडवभजन

१२.

मािि िापा

काठमाडौ ाँ क्लब

ए वडवभजन

१३.

लक्ष्मी नारायण स्खम्बंजार

स्टार क्लब , काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

१४.

आवशर् लामा

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

१५.

सुरेि भुजु

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

१६.

राजे श श्रेष्ठ

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

१७.

वदपेश लामा

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

१८.

वबकाश िापा

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

१९.

वबनोद श्रेष्ठ

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

२०.

वबमल श्रेष्ठ

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

२१.

साजन ििान

काठमाडौ ाँ क्लब, मध्यपुर युि क्लब

बी वडवभजन

२२.

ििेश कमाा चाया

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

२३.

भेर् बहादु र श्रेष्ठ

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

२४.

संजय िापा

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

२५.

सागर ििान

काठमाडौ ाँ क्लब

बी वडवभजन

पनौती कप २०७५: िडास्तिीय फुटबल प्रवतयोवगता
पनौतीको फुटबल िबिान गने, पनौती नगरपावलकाको पनौती क्षेवत्रय रं गशाला वनमाा णिवत
ऐक्यबद्धता जनाउन, पनौती रं गशाला वनमाा णका लावग िप दिाब वसजा ना गने अवभिायले
विश्राम समाज तिा मनेश्वरी ग्रुपले संयुक्त रुपमा पनौती नगरपावलका िडा नं ७ स्थित वसरान
चौर (वनमाा णािीन पनौती क्षेवत्रय रं गशाला) मा माघ १९ दे स्ख माघ २६ गते सम्म िडास्तरीय
फुटबल िवतयोवगता आयोजना गदै छ। वलग कम नक आउट िणालीमा खेलाइने उक्त
िवतयोवगतामा पनौती नगरपावलकाका १२ िटै िडाहरुलाई समािेश गररने छ। वफफाको
लज अफ द गेम्सको वनयम अनुसार खेलाइने खेलहरु एन्फाबाट लाइसेन्स िाप्त
रे फ्रीहरुद्वारा संचालन हुनेछन्। पााँ च बर्ावभत्र रावष्ट्रय स्तरको फुटबल िवतयोवगता गने लक्ष्य
स्वरुप यस िवतयोवगताको अििारणा तयार पाररएको छ।
िवतयोवगतामा जम्मा १५ खेल हुनेछन्। १२ िटा िडाहरुलाई गोला ििाबाट ४ िटा समुहमा
वबभाजन गररनेछ र हरे क समुहको वबजेताले सेवमफाइनलमा ििेश पाउनेछ। ििम हुने
वटमले नगद रु ५०००० (पचास हजार रुपैयााँ ) सवहत टर फी र मेडल पाउने छन् भने दोश्रो हुने
वटमले नगद रु ३०००० ( तीस हजार रुपैयााँ ) सवहत मेडल िाप्त गनेछन्। िवतयोवगताका
उत्कृष्ट् खेलाडी, सिाा विक गोलकताा तिा हरे क खेलका उत्कृष्ट् खेलाडीहरुलाई क्रमश रु
७५००, ५०००, र १५०० सवहत टर फी िदान गररनेछ।
िवतयोवगताको आविकाररकताका लावग उक्त िवतयोवगतालाई औपचाररक रुपमा पनौती
नगरपावलका कायाा लय तिा एन्फा काभ्रेमा दताा गररनेछ। पनौती कपको सफल
आयोजनाका लावग िायोजक, सह आयोजक, सहयोगी संथिा, मेवडया पाटा नर इत्यावदको
सहायता वलईनेछ।
पनौती
कप
खेल
थिान:
वसरानचौर
(वनमाा णािीन
पनौती
सहभागी
वटम:
उद् घाटन
वमवत:
माघ
१९
उद् घाटन
समय:
वबहान
समापन
वमवत:
माघ
२६
समापन समय: वदउाँ सो ३:०० बजे

क्षेवत्रय
गते,
१०:००
गते,

तावलका
रं गशाला)
१२
शवनबार
बजे
शवनबार

Panauti Cup Group Stage
Group A

Group B

Group C

Group D

Ward No 7
Ward No 8
Ward No 9

Ward No 5
Ward No 2
Ward No 4

Ward No 10
Ward No 12
Ward No 3

Ward No 11
Ward No 6
Ward No 1

Match No.

Match

Date

Day

Time

1

Ward No 7 v Ward No 8

Magh 19

Saturday

11:00 am

2

Ward No 5 v Ward No 2

Magh 19

Saturday

2:00 pm

3

Ward No 10 v Ward No12

Magh 20

Sunday

11:00 am

4

Ward No 11 v Ward No 6

Magh 20

Sunday

2:00 pm

5

Ward No 8 v Ward No 9

Magh 21

Monday

11:00 am

6

Ward No 2 v Ward No 4

Magh 21

Monday

2:00 pm

7

Ward No 12 v Ward No 3

Magh 22

Tuesday

11:00 am

8

Ward No 6 v Ward No 1

Magh 22

Tuesday

2:00 pm

9

Ward No 9 v Ward No7

Magh 23

Wednesday

11:00 am

10

Ward No 4 v Ward No 5

Magh 23

Wednesday

2:00 pm

11

Ward No 3 v Ward No 10

Magh 24

Thursday

11:00 am

12

Ward No 1 v Ward No 11

Magh 24

Thursday

2:00 pm

13

Group A winner
v
Group D winner

Magh 25

Friday

11:00 am

14

Group B winner
v
Group C winner

Magh 25

Friday

2:00 pm

Match 13 winner
v
Match 14 winner

Magh 26

Saturday

1:00 pm

Group Stage

Semifinals

Final

15

