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: अ यंत मह वाचे पिरप क :  
रा ीय MTB पधसाठी िनवड चाचणी पध  

िदनांक: १५ जोनेवारी २०२१ 
ित 

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

लब / सभासद / सायकलप  
स नेह नम कार, 

 
िवषय: गदग, कन टक येथे होणा-या १७वी रा ीय एमटीबी अ ज यपद पधसाठी महारा  

संघाची सव वयोगटासाठी रा य तरीय िनवड चाचणी पध . 
महोदय / महोदया, 

कन टक अ यॅ युअर सायक लग असोिसएशनतफ गदग येथे िदनांक १९ ते २१ फे ुवारी 
२०२१ दर यान १७ वी रा ीय एमटीबी अ ज यपद पध  आयोिजत कर यात आली आहे. या 
पध  सायक लग फेडरेषन ऑफ इंिडया या मा यतेने व सहकाय ने  होत आहेत. या पधम ये 

सहभागी होणा-या महारा ा या सायकलपटंूची िनवड कर यासाठी सायक लग असोिसएशन 
ऑफ महारा या (CAM) वतीने रिववार, िदनांक २४ जानेवारी २०२१ रोजी सव 
वयोगटासाठी ई छूक सायकलपटंूची रा य तरीय खुली िनवड चाचणी पध  आळंदी, (देवाची), 
िज हा - पुणे  येथे घे यात येणार आहे. 
१) सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला (CAM) संल न असले या िज हा सायक लग 

असोिसएशन माफत सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे (CAM) सन २०२१ 
साठी नांव न दणी (Registration) केले या सायकलप ंस या िनवडचाचणी पधम ये 
भाग घेता येईल. 

२) पधकांनी िनवास व भोजन यव था वत:ची वत: करावयाची आहे. आळंदीम ये 
िनवासाची सोय आहे. 

३) सोबत िदले या मािहती माणे वयोगट व िनवड यात येणा-या सायकलपटंूची सं या असेल. 
४) 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 िनवड कर यात 
येईल. 

५) येक सायकलपटूची सायकल वत:ची असली पािहजे व हे मेट िशवाय िनवड 
चाचणीम ये भाग घेता येणार नाही.  

६) सव वेश अज ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. 

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
संल न: सायक लग फेडरेषन ऑफ इंिडया, नवी िद ली आिण महारा  ऑिल पक असोिसएशन 

प यवहाराचा प ा: ईशान अपाटमट, कंुभार ग ली, नालेगांव, अहमदनगर ४१४ ००१   
ई मेल: cyclingassociationmaharashtra@gmail.com   मोबाईल . : ७३८ ५०८ १२७० ; ९४२ २३३ ६८०८ 

सोसायटीज रिज ेशन ॲ ट १८६० व मंुबई प लक ट ॲ ट १९५० अंतगत न णी : 694/16 & F/24689 

अ य : ॲड िव म रोठे     संघटन सिचव: ताप जाधव      सिचव: ा. संजय साठे      खिजनदार: िभकन अंबे 



७) वयोगटामधील सायकलपटंूनी आिण थमच न दणी करणा-या सायकलप ंनी  वया या 
पुरा यासाठी  शाळेचा दाखला कवा नगरपािलका / महानगरपािलका / ामपंचायत 
दाखला सोबत आणावा. झेरॉ स असेल तर ती राजप ीत अिधका-यांकडूनच 
सा ांिकत केलेली असावी. इतर कोणाचीही वा री ा  धर यात येणार नाही. 

८) भारतीय सायक लग महासंघ Ó(सी.एफ.आय.) आिण CAM यांनी केले या िनयमांनुसार 
तसेच ê या िनयमांत Óवेळोवेळी केले या बदलानुसार ही िनवड चाचणी घे यात येईल. 

९) परी थीती व गरजेनुसार िनवड चाचणी या वेळाप कात बदलü होऊ शकतो जो सव वर 
बंधनकारक राहील.  

१०) िनवड चाचणीम ये सव पधकांना वखच ने सहभागी हावे लागेल. कोणताही खच 
आयोजक / सिमती उचलणार नाही. पध  न दणी / खच फी येक ई हटसाठी पये 
५००/- राहील. जी सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या पुढील बँक खा यात 
जमा करायची आहे.  (रोख पैसे देऊ नयेत).  

i) बँकेचे नांव   : Bank of Maharashtra 
ii) खा याचे नांव  : Cycling Association of Maharashtra 
iii) खाते मांक  : 60307471103 
iv) ँच नांव   : Pune Overseas, F C Road, Pune 
v) IFSC Code  : MAHB0001144 
vi) खाते कार  : Saving 

सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  चे 
गुगल पे QR कोड पुढील माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



सायक लग असोिसएश ऑफ महारा कडे नांव न दणी केले या खेळाडंूनाच या 
िनवडचाचणी पधत सहभागी होता येईल. 

काही शंका अस यास कवा अिधक मािहतीसाठी खालील सही करणार यांचेशी 
वरीत संपक साधावा. 

 
कळावे, ध यवाद !! 
 
    आपल िवनीत 
 
 

   ा. संजय साठे 
   मानद सिचव 

त मािहती व यो य या कायवाहीसाठी: 
१) ॲड. िव म रोठे .... अ य , सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  
२)  मा. सहसंचालक, ीडा व युवक सेवा, पुणे  
३)   मा. ाचाय, पुणे ीडा बोिधनी, पुणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



State Level Open Selection Trials for All Age Group for  
17th National MTB Championship 20-21 

Sunday 24thJanuary 2021 at Alandi-Devachi, Dist. Pune 
अ यंत मह वाचे : या सव पध साठी एमटीबी (MTB) कोण याही बनावटीची 

सायकल चालेल. टायर जाड असले पािहजेत पातळ कवा हायि ड टायर 
चालणार नाहीत. 

[पातळ कवा हायि ड टायर असले या खेळाडूस िनवड चाचणीम ये 
सहभागी होता येणार नाही.] कृपया िज हा संघटनांनी आप या सायकलप ंस सव 
मािहती ावी व सहकाय करावे.   

Event List with Age Group and Time Trial Laps for Trials 

Sr. 
No. 

Particulars Age Group / Born In Lap for Trials 

I  ELITE MEN  19 yrs & above 
(Born in 2001 & before) 

2 Lap Time Trial 
10 िकमी. 

II ELITE WOMEN 19 yrs & above 
(Born in 2001 & before) 

1 Lap Time Trial 
5 िकमी. 

III MJ : Men Juniors  
 

[Aged 17 & 18 yrs] 
(Born in 2002 & 2003) 

2 Lap Time Trial 
10 िकमी. 

IV WJ : Women Juniors [Aged 17 & 18 yrs] 
(Born in 2002 & 2003) 

1 Lap Time Trial 
5 िकमी. 

V Sub – Junior Boys  
 

[Aged 15 & 16 yrs] 
(Born in 2004 – 2005) 

1 Lap Time Trial 
5 िकमी. 

VI Sub – Junior Girls  
 

[Aged 15 & 16 yrs] 
(Born in 2004 – 2005) 

1 Lap Time Trial 
5 िकमी. 

VII Youth Boys  [12 to 14 yrs] 
(Born in 2006,  2007 & 2008) 

1 Lap Time Trial 
5 िकमी. 

VIII Youth Girls  [12 to 14 yrs] 
(Born in 2006,  2007 & 2008) 

1 Lap Time Trial 
5 िकमी. 

 स कट या अंतरानसुार एकूण अंतराम ये आय यावेळी बदल होऊ शकतो.  
 
 

ा. संजय साठे 
मानद सिचव 
 

 
 

िनरोगी राह याचा एकच मं , सायकल चालव याचे अवगत करा तं  


