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

िदनांक: ३१ ऑग ट २०२१ 
ती, 

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

िवषय: २६वी रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद पधसाठी 
           महारा  संघाची रा य तरीय पिहली िनवड चाचणी पध  ..... 

महोदय / महोदया, 
सायक लग फेडरेषन ऑफ इंिडया २६ या रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद पधचे आयोजन 

नजीक या काळात करणार आहे.   
या पधसाठी महारा ा या सायकलपटंूची िनवड कर यासाठी CAM (सायक लग असोिसएशन ऑफ 

महारा ) या मा यतेने व तांि क सहकाय ने सायक लग असोिसएशन ऑफ औरंगाबाद िड ट रिववार 
िदनांक १२ पटबर २०२१ रोजी पिहली रा य तरीय िनवड चाचणी पध  औरंगाबाद येथे होईल. (गतवष  
झाले या िठकाणी होणार नसून औरंगाबाद शहराम ये होत आहेत). CAM (सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा ) ला संल न / सद य असले या िज हा सायक लग असोिसएशनकडे न दणी 
असले या सभासद 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.  

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

१.१ 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. 

१.२ या सायकलप ंनी २०२१ सालाम ये न दणी केलेली आहे (१ जानेवारी २०२१ ते ४ स टबर 
२०२१ पयत) यांना पु हा न दणी करणेची गरज नाही. 

१.३ या सायकलप ंनी अ ाप सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा कडे न दणी केलेली 
नाही यांनी थम आपाप या िज हा असोिसएशन माफत कवा वेबसाईटवरील लक ारे 
न दणी क न यावी. न दणी के यानंतर यांना पुढील २४ 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 (सायक लग 
असोिसएशन ऑफ महारा या वेबसाईटवर उपल ध आहेत. 

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 
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१.४ सायकलप चा न दणी मांक RIN (Rider's Identifacation Number)  

अस यािशवाय पधत भाग घेता येणार नाही. 
१.५ याबाबतची सव माहीती व अज CAM (सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ) या 
वेबसाईटवर Rider's Corner या पेजवर उपल ध आहे. 
१.६ सायकलप  न दणी अज सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा ला (CAM) संल न 

असले या िज हा सायक लग असोिसएशन माफत करावा. काही अडचण आ यास ी. 
ताप जाधव यांचेशी संपक साधावा. 

२.० पधिवषयी : रिववार, िदनांक १२ स टबर २०२१ रोजी होणारी िनवड चाचणी औरंगाबाद 
शहराबाहे न जाणा-या धळेु - सोलापरू रा ीय महामाग . ५२ (जनुा २११) वरील 
साईबाबा चौफुली ते िनपाणी पयत या माग वर होईल. ीन लोब िव ा मंदीर 
(Green Globe English School) समो न या पधस सु वात होईल. 

२.१ पध  ीन लोब इं लीश कूल (GREEN Globe English School) समो न धुळे - 
सोलापूर नवीन हायवे . ५२ (जुना २११) व न सु  होईल. (याबाबत गुगल लोकेशन 
आणी पध  माग चे ावा लक  Rider's Corner उपल ध आहे. 

२.२ शिनवार िदनांक ११ स टबर २०२१ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता सव सायकलप ंची      
बैठक ीन लोब हाय कूलम ये होईल. यावेळी सव सूचना व बीब मांक दे यात येतील. 

२.३ 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. 
२.४ या िनवडचाचणीमधून दसु-या िनवडचाचणीसाठी पा  खेळाडंूची िनवड यांनी िदले या 

वेळेनुसार कर यात येईल. सव वयोगटात वैय तक टाईम ायल कारात िनवड चाचणी 
घे यात येईल. 

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

२.६ येक सायकलपटूची सायकल वत:ची असली पािहजे. एक सायकल दोघा 
सायकलप ंम ये वापरावयाची असेल तर पये ५०० भ न आगावू लेखी परवानगी यावी 
लागेल. एक सायकल जा तीत जा त दोघां सायकलप ंम येच वापरता येईल. 

२.७ रायडस टाट ऑडर Rider's Start Order (RSO) शु वार िदनांक १० स टबर २०२१ 
रोजी दपुारी १:०० वाजता जाहीर कर यात येईल. (अंितम रायडस टाट ऑडर Rider's 
Start Order (RSO) शिनवार िदनांक ११ स टबर २०२१ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता 
जाहीर कर यात येईल). 

२.७.१ पध िठकाणी व रीपोिटग या िठकाणी िनध रीत केले या वेळी हजर रहाणे ही येक 
सायकलप ची जबाबदारी असेल. पध  वेळेवर आिण RSO (Rider's Starting Order) 
नुसार पार पडेल.   

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
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२.८ कोण याही सायकलप स यो य हे मेट िशवाय िनवड चाचणीम ये भाग घेता येणार नाही. 

येक सायकलप चे वत:चे यो य हे मेट आव यक आहे. 
२.९ एका सायकलप स एकाच वयोगटात सहभागी होता येईल. (अपवादा मक पिर थीतीत 

बदल कर याचे अिधकार CAM ला आहेत.) 
२.१० पधिठकाणी वा पधदर यान कस याही कारची हरकत असेल तर मु य पंचांकडे पये 

५०० ( पये पाचशे) भ न लेखी व पात करावी. या पधसाठी ी. ताप जाधव मु य पंच 
असतील. 

३.०  मह वाचे: 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  सायकलप  पालन करणार नाहीत यांचा रा ीय पधतील वेश र  
कर यात येईल. 

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

३.२ ल. 
३.३ िनवड चाचणीम ये सव पधकांना वखच ने सहभागी हावे लागेल. कोणताही खच 

आयोजक / सिमती उचलणार नाही.  
३.४ पध  न दणी / खच फी येकी येक गटासाठी पये ५००/- राहील. 
३.५ पिह या चाचणी पधत सहभागी न होता कोण याही कारणामुळे थेट दसु-या चाचणी पधत 

भाग घेऊ इ छीना-या सायकलप ंना कवा पिह या चाचणीम ये िनवड न झाले या 
सायकलप स दसु-या िनवड चाचणीम ये सहभागी हायचे असेल तर पये २,५००/- 
न दणी / खच देऊन असे सायकलप  सहभागी होऊ शकतात. (अपवाद िनयम . ३.७)  

३.६ सव पैसे सायक लग असोिसएशन ऑफ महारा या पुढील बँक खा याम ये जमा करावेत 
कवा िज हा सायक लग असोिसएशन या बँक खा याम ये जमा करावेत. (कोणीही 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 

३.७ 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.  

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  
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४.० पधदर यान पेन टी / पधकास बाद ठरवणे : पध िठकाणी कवा रीपोिटग िठकाणी 

गद  क  नये. 
४.१ पधदर यान दोन सायकलप ंनी एकेमेकाचा पेस क  नये असे आढळ यास थम (पुढे) 

सोडले या सायकलप स दोन िमनीटांची पेन टी दे यात येईल. 
४.१.१ मागून आले या सायकलप ने पुढील सायकलप बरोबर िलड पेस के यास मागील 

मागून आले या सायकलप स एक िमनीटाची पेन टी दे यात येईल. 
४.२ पधदर यान एकादा सायकलप  कोण याही वयंचलीत वाहनाचा पेस करताना 

अढळ यास यास अशा येक संगी दोन िमनीटांची पेन टी दे यात येईल अशा दोन 
पेन टीनंतर या पधकास पुढील सहा मिहने CAM या कोण याही पधत सहभागी होता 
योणार नाही.  

४.३ एकदा पध  सु  झा यानंतर पध  सु  असले या माग वर सरावासाठी कवा वॉम अप 
साठी कोणाही सायकलप ंने जाऊ नये. वॉमसाठी ठरवून िदले या माग वर व िठकाणी 
वॉमअप वा सराव करावा. पध  सु  असले या माग वर सराव करणा-या सायकलप स   
१ (एक) िमनीटाची पेन टी दे यात येईल.  

४.३.१ िनवड याचणीसाठी आले या पधकांनी पध  माग  शेजारील माग वर ( याव न 
वाहतुक सु  आहे) यावर सरावासाठी कवा वॉम अप साठी सायकलप ंनी जाऊ नये. 
वाहतूक सु  असले या माग वर सायकलप  आढळून आ यास याचा या पधमधील 

वेश र  कर यात येईल. 
४.४ कोणाही सायकलप ने वा पालकांनी पधतील जज वा तांि क अिधकारी वा पायलेट 

यांचेशी पर पर कस याही व पाचा संवाद/संपक साधू नये. तसे आढळ यास या 
सायकलप स एक िमनीटाची पेन टी दे यात येईल. एका ा सायकलप या काही शंका 
अस यास यासाठी मु य पंच कवा संघटन सिचव कवा सिचव यांचेशी संपक साधावा.  

४.५ जज कवा तांि क अिधकारी कवा पायलेट यां या सूचनांचे जे सायकलप  पालन 
करणार नाहीत अशा सायकलप स १ (एक) िमनीटाची पेन टी दे यात येईल. 

४.६  एक िमनीटा या तीन पेन टी िमळाले या सायकलप स या पधमधून बाद कर यात 
येईल. 

४.७ पध  सु  असताना पध  माग शेजारील रोडव न (वाहतुक सु  असले या माग व न) 
दचुाकी वा चारचाकीमधून एका ा सायकलप चे समथक वा पायलेट सायकलप स 

ो साहन देताना वा सूचना देताना आढळ यास वा कोण याही व पाची मदत करताना 
आढळ यास अशा सायकलप स पधमधून बाद कर यात येईल. 

४.८ पध  सु  असताना पध  माग शेजारील रोडव न (वाहतुक सु  असले या माग व न) 
एकादा सायकलप  कस याही व पाचे सहा य / मदत घेताना आढळ यास अशा 
सायकलप स या पधमधून बाद कर यात येईल. 

४.९ 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. 
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..५.. 
 

४.१० यो य बनावटी या हे मेटिशवाय पधकास पधत भाग घेता येणार नाही. 
५.० पधतील वेश ि या : वेश अज गु वार िदनांक ९ स टबर २०२१ रोजी रा ी 

८:०० वाजेपयत वीकार यात येतील.  
५.१ मह वाचे (i.) शिनवार िदनांक ११ स टबर २०२१ रोजी दपुारी १:०० वाजेपयत 

वेळीका पये १००० िवलंब फीसह वेश अज वीकार यात येतील. 
     (ii) शिनवार िदनांक ११ स टबर २०२१ रोजी दपुारी १:०० वाज यानंतर वेिशका 

पये २,००० ( पये दोन हजार) रोख िवलंब फीसह वीकार यात येतील. 
५.२ पध  संप यानंतर लगेचच या पधचा िनकाल जाहीर कर यात येईल. 
     आप या िज ामधील ई छूक सव सायकलपटंूना या िनवड चाचणी या िनयमांपासून 

अवगत करावे व सहकाय कारवे. 
         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 
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..६.. 

२६ या रा ीय रोड सायक लग अ ज यपद पधसाठी संभा य महारा  संघ िनवड यासाठी  
औरंगाबाद येथे रिववार, िदनांक १२ स टबर २०२१ रोजी होणा-या पिह या रा य तरीय खु या 
िनवडचाचणी पधसाठी वयोगट व अंतर. 
Age group and distance for the First State Level Open Selection Trials to be held on 
Sunday 12th September 2021 at Aurangabad to select potential Riders for 
Maharashtra team for the 26th National Road Cycling Championship. 

अ. . 
Sl No 

वयोगट         Age 
Group 

पा  ज मसाल 
Eligible birth year  

एकूण अंतर 
Total Distance 

लॅ  
Laps 

 
१ 
 

1 

EM : Elite Men & 
EW : Elite Women 
१९ वष आिण 
याअगोदर ज मलेले 
मिहला आिण पु ष 

१९ वष व यावरील 
पु ष व मिहला. (सन 
२००२ आिण 
याअगोदर ज मलेले) 

Men & Women 19 
years and above 
(Born 2002 and 
earlier) 

पु षांसाठी :४२ िक. मी. 
For Men : 42 Kms 

 

१४ िकमी चे ३ लॅप . 
3 Laps of 14 Km each. 

Men and Women 
born 19 Years and 
earlier. 

मिहलांसाठी : २८ िक. मी. 
For Women : 28 Km 

१४ िकमी चे २ लॅप . 
2 Laps of 14 Km each. 

 
२ 
2 

MU  23: Men U/23   

२३ वष खालील पु ष. 
 
Men Under 23 yrs. 

१९९८,१९९९, २०००, 
२००१ व २००२ या 
वष म ये ज मलेले 
केवळ पु षांसाठी. 
Men Born in 
1998,1999, 2000, 
2001 and 2002 

 
पु षांसाठी :४२ िक. मी. 
For Men : 42 Kms 

 

 
१४ िकमी चे ३ लॅप . 

३ Laps of 14 Km each. 

 
३ 
3 

MJ : Men Junior.   
वय वष १७ आिण १८. 
Aged 17 and 18 years. 

२००३ आिण २००४ 
या वष त ज मलेले 
मलेु आिण मलुी. 
Boys & Girls 
Born in 2003 and 
2004. 

मुलांसाठी : २८ िक. मी. 
For Boys : 28 Kms 

१४ िकमी चे २ लॅप . 
2 Laps of 14 Km each. 

WJ : Women 
Junior.   
वय वष १७ आिण १८. 
Aged 17 and 18 years 

मुल साठी : २० िक. मी. 
For Girls : 20 Kms 

१0 िकमी चे 2२लॅप . 
2 Laps of 10 Km each. 

 
४ 
4 

Sub Juniors Boys 
and Girls. 
वय वष १५ आिण १६. 

२००५ आिण २००६ 
या वष त ज मलेले 
मलेु आिण मलुी. 
Boys & Girls 
Born in 2005 and 
2006. 

मुलांसाठी : १४ िक. मी. 
For Boys : 14 Kms 

१४ िकमी चा १ लॅप. 
1 Lap of 14 Km. 

Aged 15 and 16 
years. 

मुल साठी :  १० िक. मी. 
For Girls : 10 Kms 

१० िकमी चा १ लॅप. 
1 Lap of 10 Km. 

 
५ 
5 

Youth Boys and 
Girls. 
 वय वष १२, १३ आिण 
१४. 

२००७, २००८ आिण 
२००९ या वष त 
ज मलेली मलेु आिण 
मलुी. 

मुलांसाठी : १० िक. मी. 
For Boys : 10 Kms 

१० िकमी चा १ लॅप. 
1 Lap of 14 Km. 

Aged 12, 13 and 14 
years. 

Boys & Girls 
Born in 2007, 
2008 and 2009. 

मुल साठी :  १० िक. मी. 
For Girls : 10 Kms 

१० िकमी चा १ लॅप. 
1 Lap of 10 Km. 

Pratap Jadhav, Org. Secretary   Prof.  Sanjay Sathe, Secretary 
 

सायकिलंग असोिसएशन ऑफ महारा  



 
 

..७.. 
Time Table & Other Information of Trials 

 
Sr. 
No. Age Group Reporting 

Time Event Start Time Lap 
Dist 

Total 
Lap 

Total 
Distance  Remark 

1 EM : Elite Men 6:30 am 7:00 am 14 km 3 nos 42 km  

2 MU  23: Men U/23   7:30 am After ME trials 
over. 

14 km 3 nos 42 km  

3 MJ : Men Junior 8:30 am After U/23 
trials over. 

14 km 2 nos 28 km  

4 Sub Junior Boys. 9:00 am After EM trials 
over. 

14 km 2 nos 28 km  

5 EW : Elite Women 9:00 am After MJ trials 
over. 

14 km 2 nos 28 km  

6 WJ : Women Junior. 10:00 am After Sub/Jr 
Boys trials over. 

10 km 2 nos 20 km  

7 Sub Junior Girls. 10:30 am After the WJ 
trials over. 

10 km 1 no 10 km  

8 Youth Girls. 10:30 am in 
Continutation 

10 km 1 no 10 km  

9 Youth Boys. 10:30 am in 
Continutation 

10 km 1 no 10 km  

 Announcement of results immediately after 
the end of Youth Boys Trials. 

 
 िज हा शासन कवा पोलीस शासन यां या सूचनेव न कवा आय यावेळी 

उ भवणा-या काही मह वपूण कारणामुळे वरील वेळाप कात बदल होऊ 
शकतात जे सव वर बंधनकारक असतील. 

 At the suggestion of the District Administration or the Police 
Administration or due to some important reason arising in the 
future, there may be changes in the above schedule which will be 
binding on all. 

                            
 
 
     ताप जाधव     ा. संजय साठे 
    संघटन सिचव      मानद सिचव 

 
 

 

िनरोगी राह याचा एकच मं ; सायकल चालिव याचे अवगत करा तं  
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