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: २९ नो हबर २०२१

स. न. िव. िव.

महोदय / महोदया,
) सन २०२१ - २२ वष या सव वयोगटासाठी या ७३ वी वरी ठ गट (Senior) ५० वी युिनअर (
Junior) व ३६ वी सब युिनअर ( Sub Junior) रा ीय ॅक सायक लग अ ज यपद पध
येथे होत आहे त.
)

(CAM)
(FINAL)

) यापूव गत सहा वष पासून घे यात आले या िनवड चाचणी माणेच यावे ळीसु ा िनवडचाचणी घे यात
येईल. िनवडचाचणीम ये िदले या वेळेनुसार
(
४) केवळ पिहला वा दुसरा आला/आली हणून महारा ा या संघात िनवड होणार नाही तर गत काही
रा ीय पधमधील
कामिगरीशी
सरासरी तुलना क न या खेळाडू ची या वष तील कामिगरी, याची वतनुक, मागील काही वष तील
कामिगरी या व ईतर गो टी िवचारात घेत यानंतरच येक खेळाडू ची महारा ा या संघात िनवड
कर यात येईल.
५) संघ भावना न जोपासणा-या कवा बे िश त वतन करणा-या सायकलप ं ची महारा
ता काळ र कर यात येईल.

संघातील िनवड

६) िज हा संघटनांनी आपाप या िज ामधील सायकलप ं ची नांवे सोबत िदले या वेश अज वरच
cyclingassociationmaharashtra@gmail.com आिण kreedajagruti@gmail.com या ई मेल
वर मंगळ
)

८)

येक वयोगटात येक
असोिसएशन ऑफ महारा

कारासाठी (Event) खच येकी पये ५००/- आहे . तोसायक लग
या बँ क खा याम येच जमा करावयाचा आहे .
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..२..
९) सायक लग फेडरे षन ऑफ इंिडयाने सूिचत के यानुसार पूजा दानोले हीची महारा ा या संघात थेट
िनवड कर यात आली आहे . पूजा दानोले वुमन युिनअर या वयोगटात महारा ाचे ितिनधी व करे ल.
१०) सोबत िनवड चाचणी पधची काय मपि का व िनवड चाचणीसाठी पा ता वेळ तपिशलवार िदली
आहे .
११) महारा संघात िनवडीसाठी खेळाडूं नी कोण याही कारचा दबाव आण यास कवा पालकांचा
कोण याही व पाचा ह त ेप झा यास संबंधीत सायकप चा िनवड चाचणी पधतील / रा ीय
पधतील सहभाग र कर यात येईल.
१२ िनवड चाचणी दर यान कवा रा ीय पधदर यान िदले या सोयी केवळ सहभागी सायकलप ं साठी
आहे त पालक वा ईतरांना याचा लाभ यावयाचा अस यास सायक लग असोिसएशन ऑफ
महारा ची लेखी पूव परवानगी घेणे आव यक आहे व यो य ते शु क भरणे आव यक आहे .
१३
१४

१५) मागील काही अनुभवानुसार रा ीय अ ज यपद पधत काही सायकलप अ यंत बेजबाबदार, उ ट
व बेिश त वागतात, यांचे इ हट नाईलाजा तव र करावे लागतात. तसेच काही सायकलप ं ना
महारा ाचे टी शट / ॅक यूट घाल याची लाज वाटते अशांवर नाईलाजा तव कारवाई कर यात येत.े
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) िनवड चाचणी CFI व UCI या िनयमानुसार पार पडे ल.
१७) सव िज हा संघटना तसेच खेळाडू नेहमी माणे सहकाय करतील ही अपे ा.
कळावे, ध यवाद.
आपले नेहांिकत,

संघटन सिचव

सिचव

1. मा. आयु त, ीडा व युवक सेवा संचालननालय, पुणे
2. सव िज हा ीडा, महारा रा य

State Level Selection Trials for

National Track Cycling Championship, Jaipur, Rajsthan (24th to 28th December 2021)

ENTRY

FORM

I______________________________________________________ President/Secretary of
__________________________________________ District Cycling Association
recommends following cyclists who are registered with our District Cycling Association for
the State Selection Trials dated 12th December 2021 to be held at Shiv Chhaatrapati Sports
Complex Mahalunge, Balewadi, Pune 411045 for [National Track Cycling Championship,
Jaipur, Rajsthan (24th to 28th December 2021)].
Sr.
No.

Full Name

Date of Birth

Age
Group

Mob No.

Signature:___________________________________________
(President/Secretary)

Name

:____________________________________________

Mobile: _______________________ E-mail: _______________________________

Time
Trial

Ind.
Pursuit

Round Seal of
Dist. Cycling
Association
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१.

२००३

ताप जाधव

२००४

1000 mtr Individual Time
Trial

३.

(ज मवष २००७, २००८ व २००९)

500 mtr Individual Time
Trial

(ज मवष २००७, २००८ व २००९)

500 mtr Individual Time
Trial

५.
६.
७.

२००५ व २००६

500 mtr Individual Time
Trial

२००५ व २००६

500 mtr Individual Time
Trial

२००३

500 mtr Individual Time
Trial

२००४

२.
३.
४.
५.

(ज मवष २००७, २००८ व २००९)
(ज मवष २००७, २००८ व २००९)
२००५ व २००६
२००५ व २००६
२००३

२००४

६.
७.

ा. सं जय साठे

500 mtr Individual Time
Trial

८.

१.

: 694/16 & F/24689

1000 mtr Individual Time
Trial

२.

४.
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2000 mtr Ind. Pursuit
2000 mtr Ind. Pursuit
2000 mtr Ind. Pursuit
2000 mtr Ind. Pursuit
2000 mtr Ind. Pursuit
3000 mtr Ind. Pursuit

२००३

२००४

८.

3000 mtr Ind. Pursuit
4000 mtr Ind. Pursuit

मह वाचे : टाय पगची चूक अस यास दु

ताप जाधव, संघटन सिचव

त के यानंतरचा मजकुर ा

ा. संजय साठे , सिचव

समज यात येईल.

िभकन अंबे

