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                                        २ मे २०२२ 
ती, 

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला 
संल न सव िज हा संघटना / लब / सायकलप  व संबंधीत सव 

स.न.िव.िव. 

महोदय / महोदया, 

१) सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला संल न असले या सभासद सव सायक लग िज हा 
संघटनाचें न दणीकृत सायकलप  व संबंधीतांसाठी सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा तफ सन 
२०२१-२२ सालची ३री महारा  रा य रोड सायक लग (मास टाट व टाईम ायल - Mass Start & 
Time Trial) 

 

२) 

  

३) या रा य रोड सायक लग अ ज यपद पधसाठीचे वयोगट (ज मतारखेसह), ई हटली ट सोबत जोडली 
आहे. (या पध  सन २०२१ या अस याने वयोगट २०२१ चा ा  धर यात आला आहे.)  

४) आयोजक सायक लग असोिसएशन ऑफ औरंगाबाद या वतीने िदनांक १४ व १५ मे २०२२ रोजीची 
सायकलपटंूची िनवास यव था कर यात आली आहे. (शिनवार िदनांक १४ मे २०२२  रोजी दपुारी 
१२:०० नंतर ते सोमवार िदनाकं १६ मे २०२२ रोजी दपुारी ४:०० वाजेपयत िनवास यव था कर यात 
येईल). भोजन यव था येक सायकलप ने वत:ची वत: करावयाची आहे.  

 

६) रीन नंबर िमळव यासाठी 

 

 

 

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
ईशान अपाटमट, कंुभार ग ली, नालेगावं, अहमदनगर ४१४ ००१   

: cyclingassociationmaharashtra@gmail.com   : ७३८ ५०८ १२७० ; ९४२ २३३ ६८०८ 
सोसायटीज रिज शेन ॲ ट १८६० व मंुबई प लक ट ॲ ट १९५० अंतगत न णी : 694/16 & F/24689 

 ॲड िव म रोठे
 ा. संजय साठे 

 ताप जाधव
 िभकन अंबे 
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७) सायकलप ने सीएफआय चे राय डग लायसे स काढून घेणे बंधनकारक नाही. मा  भिव यात या 
सायकलप ंची िनवड रा ीय पधसाठी होईल यांना सीएफआय लायसे स तयार क न घेणे 
बंधनकारक राहील. (....... आ ा या सायकलप ंस सीएफआय राय डग लायस स हवे असेल यांनी 
तसा अज भ न ावा.)  

 

९  

.

१०) औरंगाबाद येथील पध या वेिशका गु वार िदनांक १२ मे २०२२ पयत वीकार यात येतील.  

११  

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा चा राहील. 

) सायकलपटंू या वेिशका उिशरा िमळा यामुळे पध  आयोजनाम ये खूप अडचणी येतात. यासाठी 
वेिशका वेळेत पाठिव याची जबाबदारी संबंधीत सायकलप ची राहील. उिशरा आले या वेिशकेस 

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा , िज हा सायक लग असोिसएशन कवा आयोजक वा 
पुर कत जबाबदार असणार नाहीत. 

 

१४) येक ई हटसाठी येक सायकलपटूस पाचशे पये खच व न दणी आकार राहील.  

 

१६) िज हा संघटनाकंडून कवा वैय तीकरी या आय या वेळी ( टािटग लाईनवर / पध िठकाणी) नावं 
न दणी कोण याही पिर थीतीम ये होणार नाही. 

१७) येक िज हा संघाबरोबर तीन अिधका यांची ( िश क, यव थापक आिण मेकॅिनक / यव थापक, 
पैकी िकमान एक मिहला अिधकारी असावी) िनवास यव था कर यात आली आहे.  जा त अिधकारी 
आढळ यास वा येऊ इ छत अस यास सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे येक िदवसाचे 

पये ५०० (एकूण पये १,५००) येकी आगावू भ न परवानगी यावी लागेल.  

१८) 
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२४) 
 

 

 

२७) रोड सायक लग अ ज यपद पध दर यान खेळाडू आय यावेळी आपला िविवध कारामधील वेश र  
करतात मा  याची सूचना संयोजकांना देत नाहीत तसेच टाट ग लाईनवर वेळेत येत नाहीत या व इतर 
बाब मुळे पध  िनाध रीत वेळेत पार पाडणे श य होत नाही तरी याबाबत सव नी सहकाय करावे. 
टाट ग ऑडर व िदले या वेळे माणे आपाप या वेऴेस सायकलप ंनी हजर रहावे. भारतीय सायक लग 

महासंघ (सी.एफ.आय.) या िनयमानुसार संबंधीतांवर रोख दंडा मक कारवाई कर यात येईल.  
२८) पध  भारतीय सायक लग महासंघ (सी.एफ.आय.) आिण सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  

(सा.अ.म.) यांनी केले या िनयमानुंसार तसेच या िनयमातं वेळोवेळी केले या बदलानुसार होईल. 
२९) या िज ा या खेळाडंूना पध  माग वर सराव करावयाचा आहे यांनी वखच ने व वत:चे 

जबाबदारीवर करावयाचा आहे. 
३०) 

 पधसाठी यो य नसलेली सायकल वापर यास 
परवानगी दे यात येणार नाही. सायकल वेळेत तपासून घेतली नाही कवा िनयमानुसार नसले या 
सायकलबाबत िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. ( पधतुन बाद कर यात येईल इ.)  
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३५) सव सायकलप ंनी िनयमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. बेिश त खेळाडू तसेच उ ट खेळाडूिव  
िश तभंगाची कारवाई कर यात येईल. याच माणे िश क, यव थापक वा पालक यां यामुळे पधत 
अडथळा आ यास संबंधीत पधकावर पधमधून िनलंबनाची कारावाई कर यात येईल.  

 

३७) कोण याही कारणाने पध िठकाणी वा पधदर यान पधकाने वा या याशी संबंधीत इतरांनी  पंच, 
पायलेट, तांि क अिधकारी यां याशी पर पर संपक साधायचा नाही वा चच  करायची नाही वा मोबाईल 
करावयाचा नाही. तसे आढळ यास संबंधीत पधकास या पधमधून िनलंबीत कर यात येईल. 
कोणसही काहीही शंका अस यास ी ताप जाधव कवा ा. संजय साठे यां याकडेच संपक 
साधावयाचा आहे.  

३८) पध  सु  हो या या िठकाणी कोण याही कारणाने पधक उशीरा हजर झाला तर यास . २०० दंड 
आकार यात येईल. 

३९) टािटग ऑडर माणे पधक हजर न राही यास कवा टािटग ऑडर मधील पध काचा म 
चूक यास जा तीत जा त दोन िमनीटांपयत संबंधीत पधकास पये ५०० पध  खच आका न 
सोयीनुसोर टाट दे यात येईल. 

४०) टािटग ऑडर माणे पधक हजर न राही यास कवा टािटग ऑडर मधील पध काचा म 
चूक यास अशा पधकास पधत सहभाग यायचा अस यास . १,००० पध  खच आका न टाट 
दे यात येईल. टाट के हा ायचा याचा िनमय पध िठकाणचे पंच व अिधकारी ठरवतील.  

 

४२) पध  सु  हो या या िठकाणी कवा पध  सु  असताना कोणीही िश क, यव थापक, पालक कवा 
पधकाशी संबंधीत इतर कोणीही पधस अडथळा होईल, सायकलप स य यय होईल असे कोणतेही 

कृ य क  नये, तसे करताना आढळ यास या य तीशी संबंधीत सायकलप वर यो य ती कारवाई 
कर यात येईल. 

४३) पधम ये पाणी वा िफड ग िनयमानुसार िदले जाईल. केवळ या पधकाचे िश कच िफड ग वा पाणी 
देऊ शकतात.  

४४) िफड ग झोन यितरी त इतर िठकाणी पधक वत: जवळील िफड ग वा पाणी वाप  शकतो. िफड ग 
झोन िशवाय इतर िठकाणी पधक पाणी वा िफड ग घेताना आढळ यास अशा पधकास अशा येक 

संगी पये २०० पध  खच आकार यात येईल व अशा तीन संगानंतर या पधकास १ िमनीटाचंी 
पेने टी होईल.(अशा पधकाने िदले या एकूण वेळेम ये एक िमनीटाचंी वेळ वाढव यात येईल.) 

४५) िफड ग झोनम ये िफड ग वा पाणी घेताना इशारा क न अगोदर एका बाजूस यावे व आप या 
िश कास इशारा व आवाज ावा आिण िफड ग वा पाणी यावे. मास टाट पधदर यान बंच या पुढे 

कवा अचानक एका बाजूला जाऊन िफड ग वा पाणी घे याचा य न क  नये. बंच या शेवटी येऊन 
िफड ग वा पाणी यावे. कोण याही पिर थीतीम ये इतर सायकलप ंना धोका होईल असे वतन क  नये, 
तसे आढळ यास दंडा मक वा पधमधून िनलंबन अशी कारवाई कर यात येईल. 
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४६) भरतीय बनावटी या सायकल पधतील पधकांची तीन वेळा सायकल तपासनी कर यात येईल.  
४६.१   शिनवार िदनांक १४ मे २०२२ रोजी सं याकीळी ६:०० ते ८:०० दर यान. 
४६.२  अशा पधकां या पधअगोदर एक तास.  
४६.३   अशा पधकाची पध  संप यानंतर लगेचच. पध  संप यानंतर पधकाने पुढ या दोन   
            िमनीटां या आत पंचाकडून आपली सायकल तपासून यायची आहे. 
४६.

४६.५   
 

४६.६    जर एका ा खेळाडूने रा य अ ज यपद पधत दोन वेळा सहभाग घेतला असेल तर यास 
ितस-यांदा या पधत सहभागी होता येणार नाही.      

  

४८) आय यावेळी उदभवले या कोण याही कारणाने पध  काय मात बदल कर याचे अिधकार 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  वा संयोजकांस आहेत. हे सव बदल सहभागी सव वर 
बंधनकारक असतील. 

४९)  सव िज हा संघटना व सायकलप ंनी वरील बाब ची न द यावी व नेहमी माणे सहकाय करावे ही 
िवनंती. कळावे, ध यवाद. 

आपले नेहांिकत 
 
 

ताप जाधव     ा. संजय साठे      
पध  संचालक व संघटन सिचव  सिचव, 

           त मािहतीसाठी :- 
१. मा. महासिचव, सायक लग फेडरेशन ऑफ इंिडया 
२. मा. अ य , सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  
३. मा. आयु त, ीडा व युवक सेवा, महारा  रा य, पुणे 
४. मा. ाचाय, ीडा बोिधनी, पुणे 
५. मा. सव िज हा ीडा अिधकारी, महारा  रा य 
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िदनांक १४ ते १६ मे २०२२

पधचे पा ता िनकष आिण अंतर 

 
१

 

१९८६ ते २००२ 
दर यानचा ज म        

असावा. 
२ १९९९ ते  २००२ 

दर यानचा ज म 
असावा. 

३ १९९५ ते २००२ 
दर यानचा ज म 

असावा. 
४ २००३ व २००४ 

(१७ व १८ वष) 

५ २००३ व २००४ 
(१७ व १८ वष) 

६ २००५ व २००६ 
(१५ व १६ वष) 

७ २००५ व २००६ 
(१५ व १६ वष) 

८ २००७,२००८ व 
२००९ 

(१२ ते १४ वष) 
९ २००७,२००८ व 

२००९ 
(१२ ते १४ वष) 

१० १९८५ ते २००२ 
दर यानचा ज म 

असावा. 
 

 पिरप क आिण सव िनयम वाच यानंतरच इं ी फॉम भरावा.
 पधचे अंतराम ये कवा वेळाप ाम ये पिर थीतीनसुार बदल होऊ शकतो.
 

 

;  
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