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:  ३१ ऑ टोबर २०२२ 

स. न. िव. िव. 

महोदय / महोदया, 

) सन २०२२ - २३ या सव वयोगटासाठी या ७४ वी वरी ठ गट (Senior) ५१ वी युिनअर ( Junior) व 
३७ वी सब युिनअर ( Sub Junior) रा ीय ॅक सायक लग अ ज यपद पध  

येथे होत आहेत. 
) 

 
) यापूव  गत आठ वष पासून घे यात आले या िनवड चाचणी माणेच यावेळीसु ा िनवडचाचणी 

घे यात येईल.  िनवडचाचणीम ये िदले या वेळेनसुार 
 

) िनवड चाचणीसाठी येणा-या खेळाडंूनी िनवास व भोजन यव था वत:ची वत: करावयाची आहे.   
 

६) 
 

७) येक वयोगटात येक कारासाठी (Event) न दणी खच येकी पये ५००/- आहे. 

८) नवी िद ली येथे सु  असले या रा ीय िश ण िशबीरात महारा ाचे सायकलप  िश ण घेत 
आहेत यांना या रा ीय पधसाठी सीएफआय या मागदशनानुसार व यापूव या आप या 
धोरणानुसार महारा ा या संघात थेट िनवड कर यात आली आहे. 

 हे सायकलप  खालील त यात दशिव या माणे आपाप या वयोगटात महारा ाचे ितिनधी व 
करतील. 

 

९) सोबत िनवड चाचणी पधची काय मपि का व िनवड चाचणीसाठी पा ता वेळ तपिशलवार िदली 
आहे.  

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 



..२.. 
   

 Mayuri Lute Women Elite  
Pooja Danole Women Junior  

3 Sadnya Kokate Women Junior  
4 Vedant Tajane Men Junior  

१०) िज हा संघटकांनी काही शंका अस यास पुढील मोबाईल मांक  वर संपक साधावा. 
११)   संघ भावना न जोपासणा-या कवा बेिश त वतन करणा-या सायकलप ंची महारा  संघातील िनवड 

ता काळ र  कर यात येईल. 
१२)  िनवडीसाठी खेळाडंूनी कोण याही कारचा दबाव आण यास कवा पालकाचंा कोण याही व पाचा 

ह त ेप झा यास संबंधीत सायकप चा िनवड चाचणी  पधतील / रा ीय पधतील सहभाग र  
कर यात येईल. 

१३  िनवड चाचणी दर यान कवा रा ीय पधदर यान िदले या सोयी केवळ सहभागी सायकलप ंसाठी 
आहेत पालक वा ईतरांनी याचा लाभ घेत यास कवा यांना लाभ यावयाचा अस यास सायक लग 
फेडरेशन ऑफ इंिडयाची लेखी पूव परवानगी घेणे आव यक आहे. 

१४  

१५) असे िनदसनास आले आहे की रा ीय सायक लग अ ज यपद पध दर यान काही सायकलप  
अ यंत बेजबाबदार, उ ट व बेिश त वागतात. गत काही पध म ये अशा सायकलप ंचे इ हट 
नाईलाजा तव र  करावे लागले. या पधदर यान काही सायकलप ंना महारा ाचे टी शट / ॅक यूट 
घाल याची लाज वाटत होती अशांवरही कारवाई कर यात आली होती. या सायकलप ंना महारा ाचे 
टी शट वा ॅक यूट घालावयाचे नाहीत वा िनयमात रहावयाचे नाही यांनी कृपया या िनवड चाचणीम ये 
सहभागी होऊ नये. 

१६) रा ीय पधदर यान या कालावधीत सव सहभागी सायकलप ंना यांचे मोबाईल संघ 
यव थापनाकडे जमा करावे लागतील, जे सायकलपटू याचें मोबाईल जमा करणार नाहीत वा तसे 

कर यास नकार देतील याचंा रा ीय पधतील सहभाग र  कर यात येईल. (मोबाईलमुळे 
सायकलप  रा ी खूप उशीरपयत जागरण करतात व याचा पिरणाम संघा या 
कामिगरीवर होतो.) 

१७)  िनवड चाचणी CFI व UCI या िनयमानुसार पार पडेल. 
१८)   सव िज हा संघटना तसेच खेळाडू नेहमी माणे सहकाय करतील ही अपे ा. 
  कळावे, ध यवाद. 

आपले नेहांिकत,  

 

मानद सिचव  सिचव 
 

 
1. मा. आयु त 

ीडा व युवक सेवा संचालननालय, पुणे 
2. मा. िज हा ीडा अिधकारी, पुणे.  

 



१. 
Youth Boys  

(ज मवष २००८, २००९ व २०१०) 
500 mtr Time Trial 0  

२. 
Youth Girls 

(ज मवष २००८, २००९ व २०१०) 
500 mtr Time Trial  

३. 
WJ: Women Junior  

२००४ २००५  
500 mtr Time Trial

४. 
MJ: Men Junior  

२००४ २००५  
1000 mtr Time Trial

५. 
२००६ व २००७

2000 mtr Ind. Pursuit  

६. 
२००६ व २००७

2000 mtr Ind. Pursuit  

७. 
 

4000 mtr Ind. Pursuit

८. 
सन २००३  

3000 mtr Ind. Pursuit

 

१. 
२००६ व २००७

500 mtr Time Trial  

२. 
२००६ व २००७

500 mtr Time Trial

३. 
सन २००३  

500 mtr Time Trial  

४. 
 

1000 mtr Time Trial

५. 
Youth Boys  

(ज मवष २००८, २००९ व २०१०) 
2000 mtr Ind. Pursuit  

६. 
Youth Girls 

(ज मवष २००८, २००९ व २०१०) 
2000 mtr Ind. Pursuit  

७. 
WJ: Women Junior  

२००४ २००५  
2000 mtr Ind. Pursuit

८. 
MJ: Men Junior  

२००४ २००५  
3000 mtr Ind. Pursuit

मह वाचे : टाय पगची चूक अस यास दु त के यानंतरची ा  समज यात येईल. 

 

 

 

;  


