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िदनांक: ३१ ऑ टोबर २०२२ 
ित  

मा. अ य  / मा. सिचव 
सायकल ग असोिसएशन ऑफ महारा  ला संल न 
सव िज हा सायक लग असोिसएशन / 

लब / सभासद / “कॅम” ला न दणीकृत सव सायकलप  

 

 स नेह नम कार, 

चॅ प ए ुर स (CHAMP ENDURANCE) आयोिजत मंुबई साय लॉथॉन अंतगत पु ष व मिहला 
गटात रा य तरीय सायकल पधचे आयोजन कर यात येणार आहे. वरळी सी लकवर होणार ही पध   
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या तांि क सहकाय ने ीडा जागृती िविवध वयोगटात रिववार, 
िदनांक १३ नो हेबंर २०२१२ रोजी होणार आहे. 

 

३. मा टस पु ष ४१  
Masters Men 41  Age 

सन १९८१ कवा अगोदर ज मलेले 
खेळाडू. 

45 km  
49,000 

  एकूण बि से 3,54,000 

१. सव पध  सायक लग फेडरेषन ऑफ इंिडया (CFI) आिण  सायक लग असोिसएसन ऑफ 
महारा या िनयमानुसार पार पडतील. 

२. पधम ये नांव न दणीसाठी व इतर मािहती cyclingassociationofmaharashtra.com या 
वेबसाईटवर उपल ध आहे. 

३. पु याबाहेरील पधकाचंी िनवास यव था आयोजकांतफ कर यात येईल. यांना िनवास यव था हवी 
आहे यांनी वेश अज त प ट उ लेख करावा. 

 

 

;  

सायकिलगं 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 ताप जाधव ा. संजय साठे िभकन अंबे 
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४. पधसाठी वेश फी RIN मांक असणा-यासांठी  ५००, RIN मांक             
नसणा-यांसाठी . १०००. मा टससाठी वेश फी MRIN मांक असणा-यांसाठी . 
१००० आिण MRIN मांक नसणा-यासाठी  १५०० राहील. 

 

 

७. पध  वरळी सी लकवरच पार पडेल. अतंर लॅप व पात असेल. 
८. अिधक मािहतीसाठी ा. संजय साठे मो. . 738 508 1270 कवा ी. नर  पाटणकर मोबाईल 

मांक 882 228 8814 याचेंकडे संपक साधावा. 

कळावे, ध यवाद !! 
                आपले िवनीत 
 
 

   ताप जाधव              ा. संजय साठे 
   संघटन सिचव      मानद सिचव
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1) Men Elite : 75 kms  
2) Women Elite Open : 45 kms  

Sr. No. Place Men Women Total 
1. 1 st 30,000 25,000 55,000 
2 2 nd 25,000 20,000 45,000 
3 3 rd 20,000 15,000 35,000 
4 4 th 17,500 12,500 30,000 
5 5 th 12,500 10,000 22,500 
6 6 th 10,000 7,500 17,500 
7 7 th to 12th Rs 5,000 each 30,000 30,000 60,000 
8 13 th 20 th Rs 2,500 each 20,000 20,000 40,000 
 TOTAL 1,65,000 1,40,000 3,05,000 

3) Masters Men 41+ yrs - 45 kms 
 

Sr. No. Place Men Total 
1. 1 st 15,000 15,000 
2 2 nd 11,000 11,000 
3 3 rd 7,500 7,500 
4 4 th 5,000 5,000 
5 5 th 3,000 3,000 
6 6 th to 10 th place. Rs 1,500 each. 7,500 7,500 
 TOTAL 49,000 49,000 

TOTAL PRIZE MONEY 

Sr. No. Place Total 
1. Men & Women Elite 1,65,000 
2 Women Elite 1,40,000 
3 Masters 36 to 45 yrs Men 49,000 
 TOTAL 3,54,000 

                
 
 

   ताप जाधव              ा. संजय साठे 
   संघटन सिचव      मानद सिचव
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सायकिलगं असोिसएशन ऑफ महारा  


