
 
 
 
  ; ९४ 

 

: अ यंत मह वाचे तातडीचे पिरप क - ई मेल ारे : 
"रा ीय MTB पधसाठी िनवड चाचणी पध " 

िदनांक: १९ ऑग ट २०२१ 
ती, 

मा. अ य  / मा. सिचव, 
सव िज हा संघटना 
स. न. िव. िव. 

िवषय: १८वी रा ीय MTB अ ज यपद पध  २०२१ या पधसाठी  
           महारा  संघाची रा य तरीय पिहली िनवड चाचणी पध . 

महोदय / महोदया, 
सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा  िदनांक २७ ते ३१ ऑ टोबर २०२१ दर यान सायक लग 

फेडरेष ऑफ इंिडया या मा यतेने व सहकाय ने १८ या रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद पधचे आयोजन 
महारा ात (िठकाण लवकरच िन चत कर यात येईल) करणार आहे.   

या पधसाठी महारा ा या सायकलपटंूची िनवड कर यासाठी सायक लग असोिसएशन ऑफ 
महारा या वतीने रिववार िदनांक ०५ पटबर २०२१ रोजी महारा ा या सव ई छूक सायकलपटंूची पिहली 
रा य तरीय िनवड चाचणी पध  आळंदी (देवाची), पुणे येथे घे यात येईल. सायक लग असोिसएशन ऑफ 
महारा ला संल न / सद य असले या िज हा सायक लग असोिसएशनकडे न दणी असलेले सायकलप  या 
िनवडचाचणीम ये सहभागी हो यास पा  असतील. 

या िनवडचाचणीबीबत पुढील सूचना पूणपणे काळजीपूवक वाचा यात आिण कायवाही करावी. सूचना 
पूण वाच यानंतर काही शंका अस यास ी. ताप जाधव यांचेशी मोबाईल ारे संपक करावा.  

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

२) या सायकलप ंनी आप या िज हा सायक लग असोिसएशनमाफत सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा कडे नांव न दणी (Register)  क न RIN No. 
(Rider's Identifacation Number) घेतला आहे असे सायकलप  या 
िनवडचाचणीम ये सहभागी हो यास पा  असतील.  

३) या सायकलप ंनी २०२१ सालाम ये न दणी केलेली आहे (१ जानेवारी २०२१ नंतर) 
यांना पु हा न दणी कर याची गरज नाही.  

४) या सायकलप ंनी अ ाप सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे नांव न दणी 
केलेली नाही यांनी थम आपाप या िज हा असोिसएशन माफत न दणी क न 
यावी व न दणी के यानंतर यांना पुढील ४८ तासात RIN (Rider's 

Identifacation Number) दे यात येईल व हा मांक िमळा यानंतर यांनी 
चाचणीसाठी नांव  न दणी करावी. न दणी अज िज हा असोिसएशकडे कवा CAM 
. 
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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 
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(सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या वेबसाऊटवर उपल ध आहेत. फॉम व 
यो य ती न दणी र कम िज हा असोिसएशनकडे जमा करावी 

५) न दणी मांक - RIN (Rider's Identifacation Number)  अस यािशवाय 
सायकलप स पधत भाग घेता येणार नाही. 

६) याबाबत सव माहीती व अज सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या 
वेबसाईटवर उपल ध आहे. 

७) सायकलप  न दणी अज सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला (CAM) 
संल न असले या िज हा सायक लग असोिसएशन माफतच करावा. 

८) रिववार, िदनांक ०५ स टबर २०२१ रोजी होणारी िनवड चाचणी गत साली आळंदी 
येथे झाले या माग वरच (Circuit) होईल. 

९) 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 संभा य 
खेळाडंूची ित ा यादी तयार कर यात येईल. 

१०) या िनवड चाचणी  पधेसाठी वयोगट पुढील माणे (१) युथ बॉईज (१४ वष खालील मुले – 
ज मवष २००७, २००८ व २००९) (२) सब युिनअर बॉईज ( १६ वष खालील मुले – ज मवष 
२००५ व २००६) (३) युिनअर बॉईज ( १८ वष खालील मुले – ज मवष २००३ व २००४) (४) 
मेन अंडर २३ (२३ वष खालील पु ष ज मवष १९९८,१९९९,२०००,२००१व २००२). (५) मेन 
ईलीट ( पु ष खुला गट ( १८ वष वरील व ३५ वष खालील वयाचे पु ष – ज मवष २००२ व 
याअगोदरचे) (५) युथ ग स (१४ वष खालील मुली – ज मवष २००७, २००८ व २००९) (६) 

सब युिनअर ग स ( १६ वष खालील मुली – ज मवष २००५ व २००६) (७) युिनअर ग स ( 
१८ वष खालील मुली – ज मवष २००३ व २००४) (८) वुमेन ईलीट ( मिहला खुला गट ( १८ 
वष वरील व ३५ वष खालील वया या मिहला – ज मवष २००२ व याअगोदरचे)     

११) या िनवडचाचणीमधून रिववार िदनांक ३ ऑ टोबर २०२१ रोजी होणा-या  दसु-या 
िनवडचाचणीसाठी पा  खेळाडंूची िनवड कर यात येईल. दसु-या िनवड चाचणीसाठी 
िनवड यात येणा-या सायकलपटंूची सं या पुढील माणे राहील. (१) १४ वष खालील 
मुले व मुली येकी ८ (आठ) (२) १६ वष खालील मुले व मुली येकी ८ (आठ) 
(३) १८ वष खालील मुले व मुली येकी १० (दहा) (४) २३ वष खालील पु ष ८ 
(आठ) (५) पु ष व मिहला येकी १० (दहा). 

१२) सव वयोगटात वैय तक टाईम ायल कारात िनवड चाचणी घे यात येईल व 
सव िधक कमी वेळेत अंतर पूण करणारे वर उ लेख केले या सं ये माणे 
सायकलपटू दसु-या िनवड चाचणीसाठी  पा  ठरतील. 

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

१४) 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.  
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१५) परी थीती व गरजेनुसार िनवड चाचणी या वेळाप कात बदलü होऊ शकतो जो 
सव वर बंधनकारक राहील.  

१६) स या या कोिवड - १९ महामारी या पिर थीतीम ये रा य शासन, थािनक 
शासन व पोलीस शासन यांनी िदले या सव सूचनांचे पालन करणे सव वर 

बंधनकारक राहील. जे सहभागीथ  पालन करणार नाहीत यांचा रा ीय पधतील 
वेश र  कर यात येईल. 

१७) येक सायकलपटूची सायकल वत:ची असली पािहजे. एक सायकल दोघांत 
वापरावयाची असेल तर पये ५०० आगावू भ न तशी लेखी परवानगी यावी 
लागेल. एक सायकल जा तीत जा त दोघांतच वापरता येईल. 

१८) हील कवा इतर पेअर पाटस साठी कोणा याही रायड ग टाट ऑडरम ये 
बदल कर यात येणार नाही. 

१९) हे मेट िशवाय िनवड चाचणीम ये भाग घेता येणार नाही. येकाचे वत:चे 
हे मेट आव यक आहे. 

२०) एका सायकलप स एकाच वयोगटात सहभागी होता येईल. (याबाबत अंितम 
िनणय CAM चा असेल. अपवादा मक पिर थीतीत बदल कर याचे अिधकार 
CAM ला आहेत.) 

२१) पधिठकाणी वा पधदर यान कस याही कारची हरकत असेल तर मु य 
पंचांकडे पये ५०० ( पये पाचशे) रोख भ न घेता येईल. या हरकतीवर CAM 
कडून िनणय कळिव यात येईल.  

२२) िनवड चाचणीम ये सव पधकांना वखच ने सहभागी हावे लागेल. कोणताही 
खच आयोजक / सिमती उचलणार नाही. पध  न दणी / खच फी येकी येक 
गटासाठी पये ५००/- राहील. कोण याही कारणामुळे पिह या चाचणी पधत 
सहभागी न होता थेट दसु-या चाचणी पधत भाग घेणा-या खेळाडंुना पये २,५००/- 
न दणी / खच फी ावी लागेल. जी सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या 
पुढील बँक खा यात जमा करायची आहे कवा िज हा सायक लग असोिसएशन या 
बँक खा याम ये जमा करावयाची 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 
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२३) महारा ाचे जे सायकलप  ि व म (केरळ), नवी िद ली, पितयाळा (पंजाब) व 
गुवाहाटी (आसाम) येथील रा ीय अकॅडमीम ये िश ण घेत आहेत ते थेट दसु-या 
िनवड चाचणीसाठी पा  असतील.  

२४) वेश अज बधुवार िदनाकं १ स टबर २०२१ पयत वीकारले 
जातील.  

२५) तरी आप या िज ामधील ई छूक सव सायकलपटंूना या िनवड चाचणी या 
िनयमांपासून अवगत करावे व सहकाय करावे. व आप या वेिशका वेळेत 
पाठिव याची काळजी यावी. 

         आपला िव वासू 
 
कळावे, ध यवाद !! 
 
    आपल िवनीत 
 
 

  ताप जाधव   ा. संजय साठे 
   संघटन सिचव  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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