
 
 

 

    दनांक:- ०१ / ११ / २०१९ 
डा पधा स मती २०१९-२० 

सोमवशंी पाठारे य समाजो न त सघं ट फंड या डा पधा स मती या व यमाने सघंा या यवुा वकास स मती 
आ ण म हला पधा स मती या सहयोगाने वा षक डा पधा यावष  दनांक २०, २१ व २२ डसबरला आयोिजत कर यात 
येणार असनू यासबंधंीचे काह  नयम खाल ल माणे आहेत. 

१. वा षक डा पधा द. २०, २१, २२ डसबर २०१९ रोजी घे याचे ठर व यात आल ेआहे. २५ / १२ / २०१९ हा राखीव दवस 
राह ल. 

२. कँरम व बु द बळ पधतील अं तम सामने र ववार दनांक १५ / १२ / २०१९ रोजी सघंा या डाँ. मधुकर बळवतं राऊत मारक 
समाजमदं र, पालघर (प.) येथे सकाळी ठक १०.०० वाजता भर व यांत येतील. 

३. येक खेळाडूने पध दवशी रोज सकाळी ८.३० वा. वजारोहण व सं याकाळी वजावतरण काय मास उपि थत राहणे 
बधंनकारक आहे. 

४. सघंा या यके शाखेत सबंं धत शाखा य  व शाखा चटणीसांनी आप या शाखेतील खेळाडूं या गटवार वयैि तक पधा 
र ववार दनाकं १७ / ११ / २०१९ कंवा २४ / ११ / २०१९  रोजी यावया या असनू येक खेळा या येक गटातील अं तम 
फेर तील थम तीन मांक पटकावणा या खेळाडूनंा मु य पधम य े वेश दे यात येईल. या वजे यांची नावे २७ 
नो हबरपयत डा पधा स मतीकड ेकळवावीत. 

५. सपंणु पधचे नयं ण सघंा या डा पधा स मती या नेतृ वाखाल  यवुा वकास स मती तसेच म हला पधा स मती या 
सहयोगातून कर यात येईल.  

६. या पधसाठ  तां क स मती नेम यात येईल व पधदर यानची कोण याह  व पाची त ार अस यास सदर स मतीकड ेलखेी 
द यास या त ार चे नवारण कर याचे काम ह  स मती करेल. 

७. पधदर यान म यपान, मादक / उ ेजक पदाथसेवन, धु पान व कोणतहे  गरैवतन, अस य / अवा य भाषचेा वापर अथवा 
चथावणीखोर व त य करणा या खेळाडुस त णी पधबाहेर व डांगण प रसराबाहेर काढ यात येईल. 
 
शाखेत मलु ेव मलु ंसाठ  यावया या वयैि तक पधा :-  

१. वय ४  वष पणु त े६ वष आतील पधक :- धावणे (३० मी.), 
२. वय ६  वष पणु त े१० वष आतील पधक :- धावणे (६० मी.), चमचा-ग़ोट  (२५ मी.), लांबउडी 
३. वय १० वष पणु त े१४ वष आतील पधक :- धावण े(१०० मी.), लांबउडी,  
४. वय १४ वष पणु त े १६ वष आतील पधक :- कँरम, बिु दबळ, धावणे (१०० मी.) लांबउडी,  गोळाफेक 
५. वय १६ वष पणु त े४५ वष आतील पधक (खुलागट ) :- कँरम, बिु दबळ, धावणे (१०० मी.), लांबउडी, गोळाफेक,  

थाळीफेक 
६. वय ४५ वषावर ल ( ौढ गट)  :- बिु दबळ, कँरम, धावणे (१०० मी.) पधा 
७. वयैि तक पधतील प ह या तीन मांकावर ल पधकानंा चषक तर मु य पधतील येक सहभागी खेळाडुला मेडल दे यात 

येईल. 
८. येक खेळाडूने आधारकाड कंवा आयकाडची त सोबत / मोबाईलवर आणावी. 
९. मु य पधतील गोळाफेक तील वय १४ वष पणु त े१६ वष आतील सव पधकांसाठ  व वय १६ वष पणु त ेपढु ल वयाचे 

पधक (म हला  /  मलु  खुलागट ) साठ  ४ कलो तर वय १६ वष पणु त ेपढु ल वयाचे पधक (खुलागट पु ष / मलु े) 



 
 

 

साठ  ६ कलो वजनाचा / आकाराचा गोळा वापर यात येईल. शाखेतील ाथ मक फे यांसाठ  शाखेत उपल ध असले या 
वजनाचा / आकाराचा गोळा वापर याची मभुा आहे. 
 
सां घक पधा :- 

१. सव सां घक पधासाठ  य थ पचंांची नेमणुक कर यात येईल व पचंांचा नणय अं तम असेल. 
२. केट, हाँ लबाँल व कब डी या सां घक पधासाठ  खेळाडुचंी नाव े२० नो हबरपयत कळवावीत. यानतंर या न दणी झाले या 

खेळाडुचंे म  व पातील सघं ाँ माणे तयार केले जातील. या सव पधकांना यां या सघंांतील इतर सहका यांची नाव े
पधआधी (३० नो हबरपयत) कळ वल  जातील. 

३. पध दवशी व न दणीवेळी येक खेळाडूने आधारकाडाची वा आयकाडाची त सोबत/ मोबाईलवर आणावी. 
४. २० नो हबरनतंर न दणीसाठ  आले या कोण याह  खेळाडुचंा वचार पधसाठ  केला जाणार नाह . 
५. केट, हाँ लबाँल व कब डीम य ेसहभागी होऊ इि छणा या खेळाडुनंी न दणीवळेी हणजेच २० नो हबरपवु  आधारकाड वा 

आयकाड दाखवनु याकाडाचे मांक द या शवाय खळेाडुस पधत सहभागी होता येणार नाह . 
६. वय वष १६ पणु केले या खेळाडुनंाच केटम य ेसहभागी होता येईल. 
७. सां घक पधम य ेसहभाग घेऊ इि छणा या सव खेळाडुनंा ( केटसाठ ) १००/-, (कब डीसाठ ) ५०/-, ( हाँ लबाँलसाठ ) ५०/- 

वेश फ  न दणीवेळी हणजेच २० नो हबरला वा त पवू च भरावी लागेल. न दणीवेळी वेश फ  व आधारकाड / आयकाड 
मांक दाख व या शवाय खळेाडुस पधत सहभागी होता येणार नाह . 

८. केट सघंमालक बन यासाठ  इ छुकांकडुन डा पधसाठ  रोख . ६०००/- (पु ष सघं) व . २५००/- (म हला सघं) ची 
देणगी आव यक. पु ष केट सघंातील खेळाडुनंा यां या सघंमालकांनी ट -शट देणे बधंनकारक राह ल. या ट -शट या पढु ल 
डा या बाजुस सं थेचा रंगीत लोगो (३ इंच X ३ इंच) छापणेह  बधंनकारक राह ल. 

९. पु ष हाँ लबाँल सघंमालक बन यासाठ  डा पधसाठ  . ३०००/- ची देणगी आव यक आहे. 
१०. पु ष कब डी सघंमालक बन यासाठ  डा पधसाठ  . ३५००/- व म हला कब डी सघंमालक बन यासाठ  . २५००/- ची 

देणगी आव यक आहे. 
११. सघंमालकास लाँटस दारे सघं दे यांत येतील. सरावासाठ  साधारण पधंरा दवसांचा अवधी दला जाईल. 
१२. तां क स मतीकड ेएखाद  त ार आ यास यातील सघंाशी वा खेळाडूशी सबंं धत य ती या त ार परुता तां क स मती 

सद य राहणार नाह . 
१३. पधसाठ  य थ पचं नेम यात येतील. कृपया कोणीह  यां याशी ओळख दाख व याचा वा जवळीक साध याचा य न क  

नये. तसे करणा यांस तबधंा या कारवाईस सामोरे जावे लागेल. 
१४. सां घक पधासाठ  र तसर न दणी क नह  पधस गरैहजर राहणा या खेळाडुस पढु ल एका वषासाठ  सहभाग घे यास बदं  

कर यात येईल याची गभंीरपणे न द यावी. 
१५. पा रतो षके:- 

१. केट:- पु ष सघं 
वजेता सघं-  सघंमालकास रोख . ९०००/- आ ण चषक 
 येक खेळाडूस रोख . ५००/-  
उप वजेता सघं- सघंमालकास रोख . ६०००/- आ ण चषक 
 येक खेळाडूस रोख . ३००/- 
पधावीर केटपटु - रोख . ३००/- (उपां य व अं तम साम यांतील खळेाडूमंधुन नवड) 



 
 

 

उ कृ ठ फलदंाज व गोलदंाज - रोख . २००/- (उपां य व अं तम साम यांतील खेळाडूमंधुन नवड) 
२. केट:- म हला सघं 

वजेता सघं-  सघंमालकास रोख . ४०००/- आ ण चषक 
 येक खेळाडूस रोख . ५००/- 
उप वजेता सघं- सघंमालकास रोख . २५००/- आ ण चषक 
 येक खेळाडूस रोख . ३००/- 
पधावीर केटपटु - रोख . ३००/- (उपां य व अं तम साम यांतील खळेाडूमंधुन नवड) 

उ कृ ठ फलदंाज व गोलदंाज - रोख . २००/- (उपां य व अं तम साम यांतील खेळाडूमंधुन नवड) 
३. हाँ लबाँल :- पु ष सघं 

वजेता सघं-  सघंमालकास रोख . ४५००/-, हाँ लबाँल आ ण चषक 
 येक खेळाडूस रोख . ३००/- 
उप वजेता सघं- सघंमालकास रोख . ३०००/-, नेट आ ण चषक 
 येक खेळाडूस रोख . २००/- 
पधावीर – २००/- (अं तम साम यांतील खेळाडूमंधुन नवड) 

४. कब डी :- पु ष सघं 
वजेता सघं-  सघंमालकास रोख . ५०००/- आ ण चषक 
 येक खेळाडूस रोख . ३००/- 
उप वजेता सघं- सघंमालकास रोख . ३५००/- आ ण चषक 

 येक खेळाडूस रोख . २००/- 
पधावीर (पकड) रोख . ३००/- (अं तम साम यांतील खेळाडूमंधुन नवड) 
पधावीर (चढाई) रोख . ३००/- ((अं तम साम यांतील खेळाडूमंधुन नवड) 

५. कब डी :- म हला सघं 
वजेता सघं-  सघंमालकास रोख . ४०००/- आ ण चषक 
 येक खेळाडूस रोख . ३००/-  
उप वजेता सघं- सघंमालकास रोख . २५००/- आ ण चषक 

 येक खेळाडूस रोख . २००/- 
पधावीर (पकड) रोख . ३००/- (अं तम साम यांतील खेळाडूमंधुन नवड) 
पधावीर (चढाई) रोख . ३००/- ((अं तम साम यांतील खेळाडूमंधुन नवड 

 
आपले व नत 

 
 

 
हा दक सधुाकर राऊत        सजंय सदानदं राऊत 

नमं क        काया य  
        


