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पुणे ते बारामती दर यान रा ीय व रा य तर  
पु ष, मिहला, मुले व मुल साठी सायकल पध चे आयोजन 

महारा  ऑिल पक असोिसएशन तसेच पुणे िज हा िश ण मंडळाचे 
अ य  व महारा  रा याचे िवरोधी प नेते माननीय अिजतदादा पवार यां या 
वाढिदवसािनमी   रोजी पुणे ते बारामती 
दर यान सायकल पध चे आयोजन कर यात आले आहे. सायक लग फेडरेशन 
ऑफ इंिडया व सायक लग असोिसएसन ऑफ महारा या मा यतेने पुणे िज हा 
िश ण मंडळ व ीडा जागृती, पुणे ही पध  आयोिजत करीत असून या पधची 
सव तांि क जबाबदारी ीडा जागृती या सं थेकडे आहे. 
या पध  पुढील आठ िविवध गटात होतील   

अ. . गट िठकाण पधचा तर अंतर एकूण 
बि से . 

१. पु षांसाठी   पुणे ते बारामती. रा ीय तर. १२२ िक.मी. २,१८,००० 

२. पु षांसाठी   पुणे ते बारामती. रा य तर. १२२ िक.मी. १,४८,५०० 

३. पु षांसाठी  
 

सासवड ते बारामती. रा य तर. ८५ िक.मी. ६५,५०० 

४. मिहलांसाठी

 

माळेगांव त ेबारामती. 

 

रा ी तर. १५ िक.मी. ४३,००० 

४.१ शालेय मुली माळेगांव त ेबारामती.
एमटीबी / हाय ीड सायकल फ त 

िज हा तर 
१४ ते १६ वष 

१५ िक.मी. ८,००० 

५ शालेय मुली माळेगांव त ेबारामती.
एमटीबी / हाय ीड सायकल फ त 

िज हा तर 
१६ ते १८ वष 

१५ िक.मी. ८,००० 

५.१ शालेय मुले माळेगांव त ेबारामती.
एमटीबी / हाय ीड सायकल फ त 

िज हा तर 
१४ ते १६ वष 

१५ िक.मी. ८,००० 

६. शालेय मुले माळेगांव त ेबारामती.
एमटीबी / हाय ीड सायकल फ त 

िज हा तर 
१६ ते १८ वष 

१५ िक.मी. ८,००० 

    एकूण ५,०७,००० 

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 



 पु षां या गटातील पुणे बाहेरील 
पधकांनी िनवास यव थेसाठी सौ. 

िमना ी ठाकूर मोबाईल . 
९०४९२१८७३७ यांचेकडे संपक 
साधावा. 
 चे ट मांकासाठी (BIB No.) 

नांव न दणी केले या सायकलप ंस 
िदनांक १८ जुलै २०२२ रोजी हॉट अप 
ारे कळिव यात येईल. चे ट मांक 

(BIB No.) शु वार िदनांक २२ जुलै 
रोजी सायंकाळी ५ ते ८ या वेळेत घेऊन 
जावेत.  
 MTB सायकल या सासवड ते 

बारामती पध साठी ी. धरमदर लांबा 
मो. . ९०२८६ ५२३०६ / ८८३१० 
४६४२१ यांचेकडे संपक साधावा.  
 मिहलां या माळेगांव ते बारामती 

पध या मािहतीसाठी ी. तुषार 
नबाळकर यांचेशी मोबाईल मांक 
९५६१९६९६१७ यांचेकडे संपक 
साधावा. 
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१  पुणे ते बारामती पु षांसाठी रा ीय तर व रा य तर पध  दोन ट यात पार पडेल (१) पुणे ते सासवड 
(२) सासवड ते बारामती. 

 सासवडला पिह या १० िमनीटातं येणारे सायकलपटंू दसु-या ट यासाठी पा  असतील अशा सव 
सायकलप ंना एकि तणे सासवड ते बारामती या ट यासाठी सोड यात येईल.

 दोनही ट यांची एकि त वेळ काढून कमी वेळेतील सायकलप  पुणे ते बारामती पधचा िवजेता घोिषत 
कर यात येईल.

 पु याबाहेरील सव पधकांची िदनांक २२ व २३ जुलै २०२२ रोजीची िनवास व भोजन यव था 
कर यात आली आहे. 

२  पु षांसाठी   पध  :-  सासवड ते बारामती पु षांसाठी ही पध  एमटीबी सायकल 
( साठी आहे. हाय ीड सायकल या पधसाठी चालतील. (नॅरो / रोडसायकलचे टायर 
चालणार नाहीत) या पधसाठी नांव 
न दिवले या खेळाडंूची िनवास व भोजन 
यव था सासवड येथे कर यात आली 

आहे. मा  िनवास व भोजन यव था हवी 
अस यास खेळाडंुनी नांव न दवताना तसे 
संयोजकांना सांिगतले पािहजे.  

३  मिहलांसाठी माळेगांव ते बारामती रा ीय 
सायकल पध : महीलांसाठी  रा ीय तर 
पध  माळेगांव त ेबारामती या दर यान पार 

पडेल. पधचे अंतर सुमारे १५ िकमी आहे. 
बाहेरील खेळाडंूची िनवास व भोजन 
यव था माळेगांव येथे कर यात आली 

आहे. 
४  िज हा तर मुली व मुलासंाठी - या पध  

१४ व १५ आिण १६ व १७ या वयोगटात 
होतील. या पध  एमटीबी MTB / 
हाय ीड सायकलम ये होतील. रोड 
सायकल या पधसाठी चालणार नाहीत.  
या पधसाठी वेशीका शाळां यामाफत 
मा. ाचाय कवा मा. ीडािश क यां या 
सहीने ा यात.  

५  या आठही गटा या पधतील िवजे यांना 
एकूण पये ५,००,००० ची रोख व भेट 
व त ू व पात ब ीसे दे यात येतील. 
िवजे यांना चषक तसेच सव गटातील िवजे या आिण सहभागी पधकानंा श तीप  दे यात येतील.

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
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६  बि सा या रकमेचे चेक पधकांना ३० िदवसातं दे यात येतील कवा िवजे यांनी यां या बँक खा याची 

मािहती िद यास बि साची र कम यां या खा याम ये ३० िदवसांत जमा कर यात येईल. 
७  इ छूक सायकलप ंनी आपले पूण नाव, ज मतारीख, आपला ई मेल, मोबाईल मांक, कोण या गटात 

सहभागी हायचे आहे तो गट या सव  मािहतीसह सोबतचा इं ी फॉम भ न पुढील ई मेलवर 
cyclingassociationmaharashtra@gmail.com कवा kreedajagruti@gmail.com कवा मोबाईल 

. ७३८५० ८१२७० / ९४२२३ ३६८०८ वर हाट  अप ारे पाठवावी कवा सोबत या लक ारे 
पाठवावा, अशा सायकपटंूचे नांव न दव यात येईल आिण यांना पुढील मािहती व सचूना  उपल ध 
क न दे यात येतील.  

वेिशका िदनांक १८ जुलै २०२२ पयत वीकार यात येतील.  
 

 
कळावे, ध यवाद !! 

                आपले िवनीत 
 
 

   ताप जाधव              ा. संजय साठे 
   संघटन सिचव      मानद सिचव 
   पध  संचालक
   खिजनदार, सायक लग फेडरेषन ऑफ इंिडया 
   मोबाईल : ९४२ २३३ ६८०८ / ९३० ९५५ ५०३० 
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सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  


