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ती, 

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

स.न.िव.िव. 

महोदय / महोदया, 

 सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला संल न असले या सभासद/संल न सव 
िज हा सायक लग संघटनांचे न दणीकृत सायकलप  व संबंधीतांसाठी ...... 

१) महारा  ऑिल पक असोिसएशनतफ स टबर २०२२ दर यान महारा  रा य िमनी 
ऑिल पक ीडा पध चे आयोजन कर याचे तावीत आहे. या पध म ये िज हा 
संघांना वेश दे यात येतो कवा पिह या आठ खेळाडंूना वेश दे यात येत असतो. 

२) रा य िमनी ऑिल पक ीडा पधम ये सहभागी होणा-या सायकलप /िज हा संघांची 
िनवड कर यासाठी िनवड चाचणी शिनवार िदनांक ९ जुलै २०२२ रोजी औरंगाबाद येथे 
होईल. 

२.१ या सव पध  समृ ी महामाग वर ( या िठकाणी रा य अ ज यपद पध  झा या याच 
िठकाणी) होतील. 

 

 िमनी ऑिल पक पधसाठी िनवड चाचणी पध  मास टाट व टाईम ायल - Mass 
Start & Time Trial या कारात होईल.  

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 



 रा य िमनी ऑिल पक पधसाठी पु ष गटात मेन इलीट (Men Elite), मेन युिनअर 
(Men Junior),  मेन अंडर २३ (Men Under 23) आिण  मिहला गटात वुमेन ईलीट 
(Women Elite) व वुमेन युिनअर (Women Junior) या वयोगटातील सायकलप ंनी 
िदले या वेळेची एकि त गुणव ा यादी (Merit List) कर यात येइल व यामधून 

येक िज हा संघाची अंितम िनवड यादी तयार कर यात येईल. 

 रा य िमनी ऑिल पक िनवड चाचणीसाठी संबंधीतांनी शिनवार िद. ९ जुलैला समृ दी 
महामाग वर पध  सु  हो या या िठकाणी सकाळी ७:०० वाजतो रीपोिटग करावे. 

 महारा  ऑिल पक असोिसएशन या िनयमानुसार िज हा संघामधील सायकलप ंची 
यादी तयार कर यात येईल. 

 िमनी ऑलं पक पध  आयोजनाचा पूण अिधकार हा महारा  ऑिल पक 
असोिसएशनचा आहे. 

 

१. 

 

 या िनवडचाचणी पधसाठीचे वयोगट (ज मतारखेसह), ई हटली ट खाली िदली आहे. 

३. सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे नांव न दणी नसले या सायकप ंना या 
िनवड चाचणी पधत कवा सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ने आयोिजत 
केले या कवा सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ने मा यता िदले या कोण याही 
सायकल पधम ये सहभागी होता येणार नाही. 
 



५. एका सायकलप स एकाच वयोगटात सहभागी होता येईल. (अपवादा मक पिर थीतीत 
बदल कर याचे अिधकार CAM ला आहेत.) 

६. पध  भारतीय सायक लग महासंघ (CFI) आिण सायक लग असोिसएशन ऑफ 
महारा  (CAM) यांनी केले या िनयमांनुसार तसेच या िनयमांत वेळोवेळी केले या 
बदलानुसार होईल. 

७. पध िठकाणी वा पध दर यान कस याही कारची हरकत असेल तर मु य पंचांकडे 
पये ५०० ( पये पाचशे) आगावू (Advance) भ न लेखी व पात करावी. 

 
८. िनवड चाचणीम ये सव पधकांना वखच ने सहभागी हावे लागेल. कोणताही खच 

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  (CAM) / आयोजक करणार नाहीत. 

९. पध  न दणी / खच फी सव वयोगटासाठी येक कारासाठी (मास टाट आिण टाईम 
ायल) येकी पये ५००/- राहील (र कम सायक लग असोिसएशन ऑफ 

महारा या बँक खा याम ये भरावी). 
१०. 

 
११. या सायकलप ंनी मागणी केली आहे या सायकलप ंची आयोजक सायक लग 

असोिसएशन ऑफ औरंगाबाद या वतीने िदनांक ८ व ९ जुलै २०२२ रोजीची 
सायकलपटंूची िनवास यव था हॉलम ये कर यात येईल. 

 यांचेकशी संपक साधावा. 
 

१२.  
( वेशीका सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या वेबसाईटवर उपल ध असले या 
लक ारेच भरा यात)   
 

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा चा राहील. 
१३. िज हा संघटनांकडून कवा वैय तीकरी या आय या वेळी ( टािटग लाईनवर / पध   

िठकाणी) वेिशका/नांव न दणी कोण याही पिर थीतीम ये वीकार यात येणार/होणार 
नाही. 

१४. 

 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 करणे इ यादी). 



१५. येक सायकलपटूची सायकल वत:ची असली पािहजे. 

 एक सायकल जा तीत जा त दोघां 
सायकलप ंम येच वापरता येईल. 

१६.  

१७. २७ या रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद पधसाठी सव वयोगटात वैय तक टाईम 
ायल कारात िनवड चाचणी घे यात येईल व सव िधक कमी वेळेत अंतर पूण करणा-

या सायकलपटंूची रा ीय पधसाठी या दसु-या िनवड चाचणीसाठी खेळाडंूची ित ा 
यादी तयार कर यात येईल. 

१८. या पिह या िनवड चाचणी पधत सहभागी न होता कोण याही कारणामुळे थेट दसु-या 
िनवड चाचणी पधत भाग घेऊ इ छीणा-या सायकलप ंना कवा पिह या िनवड 
चाचणीम ये िनवड न झाले या सायकलप स दसु-या िनवड चाचणीम ये सहभागी 
हायचे असेल तर पये ३,०००/- न दणी / खच देऊन दसु-या 

िनवड चाचणी पधत सहभागी होता येईल. 
१९. 

 
 एका ा सायकलप ने पधदर यान वत: या डो यामधून हे मेट काढ याचे 

आढळ यास कवा हे मेटचा बे ट काढ याचे आढळ यास कवा यो य प तीने हे मेट 
घातले नस याचे  आढळ यास या पधकास पधमधून ता काळ बाद कर यात येईल. 

२०. 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. 
२१. 

(Earing Machine / Phone)

 
 

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

२४. टािटग ऑडर माणे पधक हजर न राही यास कवा टािटग ऑडर मधील 
पध काचा म चूक यास आिण नंतर जा तीत जा त दोन िमनीटांपयत पधक आ यास 

संबंधीत पधकास पये ५०० पध  खच आका न सोयीनुसार टाट दे यात येईल. 



२५. टािटग ऑडर माणे  पधक हजर न राही यामुळे पध काचा 
टािटग ऑडर मधील 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 िनणय पध 

िठकाणचे पंच व अिधकारी ठरवतील. 
२६. 

 
२७. 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. 

२८.  
२९. 

 

 
३०. आय यावेळी उदभवले या कोण याही कारणाने पध  काय मात बदल कर याचे / र  

कर याचे अिधकार सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  वा संयोजकांस आहेत. अशे 
सव बदल सहभागी सव पधकांवर बंधनकारक असतील. 

३१. 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 सिचव 

संघटन सिचव 
           त मािहतीसाठी :- 
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सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
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,  
 

 

 
 

ताप जाधव   ा. संजय साठे      
पध  संचालक व सिचव 

संघटन सिचव 

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
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,  
 

 
 

ताप जाधव   ा. संजय साठे      
पध  संचालक व सिचव 

संघटन सिचव

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
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,  

 

 
 

ताप जाधव   ा. संजय साठे      
पध  संचालक व सिचव 

संघटन सिचव

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  

 सायकल वापर या बाबत युथ  मुले-मुली वयोगटातील सायकलप ंकडून 
आिण / कवा  यां या पालकांकडून वारंवार  िवचारणा होत आहे. 
यापूव ही याबाबत वेळोवेळी प ट सूचना दे यात आले या आहेत तरी 
सु ा पु हा एकदा सूिचत कर यात येत आहे की 

 


