
 
 

 

    दनांक:- १३ / १२ / २०२२ 
डा पधा स मती २०२२-२३ 

सोमवशंी पाठारे य समाजो न त सघं ट फंड या डा पधा स मती या व यमाने सघंा या युवा वकास स मती 
आ ण म हला पधा स मती या सहयोगाने वा षक डा पधा यावष  दनाकं २४, २५ डसबर २०२२ ला आयोिजत कर यात 
येणार असनू यासंबंधीच ेकाह  नयम खाल ल माणे आहेत. 

१. वा षक डा पधा द. २४, २५ डसबर २०२२ रोजी उमरोळी, साई ाम वकास मंडळा या उमरोळी टेशन पि चम येथील 
मैदानात भर व यात आल  आहे. 

२. दनांक २४ डसबर २०२२ रोजी पु ष सघंातंील केट पधा भर व यातं येणार असनु या पधा शाखाशंाखातंनु येणा या 
सघंांम ये खेळ व यात येणार आहे. 

३. दनांक २५ डसबर २०२२ रोजी धावणे, चमचागोट , भालाफेक, गोळाफेक, थाळीफेक, लांबउडी इ याद  वयैि तक पधा 
आयोिजत कर यातं आ या आहेत. तसेच म हला केट पधा, पु ष हॉ लबॉल पधाह  आयोिजत के या जातील. 

४. कँरम व बु द बळ पधतील अं तम सामने र ववार दनांक ०८ / ०१ / २०२३ रोजी संघा या डा.ँ मधुकर बळवतं राऊत मारक 
समाजमदं र, पालघर (प.) येथे सकाळी ठक १०.०० वाजता भर व यातं येतील. 

५. येक खेळाडूने पध दवशी सकाळी ८.३० वा. वजारोहण व सं याकाळी वजावतरण काय मास उपि थत राहणे बंधनकारक 
आहे. 

६. संपुण पधचे नयं ण सघंा या डा पधा स मती या नेतृ वाखाल  युवा वकास स मती तसेच म हला पधा स मती या 
सहयोगातून कर यात येईल.  

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

८. पधदर यान म यपान, मादक / उ ेजक पदाथसेवन, धु पान व कोणतेह  गैरवतन, अस य / अवा य भाषचेा वापर अथवा 
चथावणीखोर व त य करणा या खेळाडुस त णी पधबाहेर व डागंण प रसराबाहेर काढ यात येईल. 
 
मलेु व मलु संाठ  यावया या वैयि तक पधा :-  

१. वय ४  वष पणु ते ६ वष आतील पधक :- धावणे (३० मी.), 
२. वय ६  वष पुण त े१० वष आतील पधक :- धावण े(६० मी.), चमचा-ग़ोट  (२५ मी.), लांबउडी 
३. वय १० वष पुण त े१४ वष आतील पधक :- धावणे (१०० मी.), लांबउडी,  
४. वय १४ वष पुण त े१६ वष आतील पधक :- धावणे (१०० मी.) लांबउडी, गोळाफेक 
५. वय १६ वष पुण ते ४५ वष आतील पधक (खलुागट ) :- धावणे (१०० मी.), लांबउडी, गोळाफेक,  थाळीफेक 
६. वय ४५ वषावर ल ( ौढ गट)  :- धावणे (१०० मी.) पधा 
७. येक खेळाडूने आधारकाड कंवा आयकाडची त सोबत / मोबाईलवर आणावी. 
८. मु य पधतील गोळाफेक तील वय १४ वष पुण त े१६ वष आतील सव पधकासंाठ  व वय १६ वष पुण ते पुढ ल वयाच े

पधक (म हला  /  मलु  खलुागट ) साठ  ४ कलो तर वय १६ वष पुण ते पुढ ल वयाचे पधक (खुलागट पु ष / मलेु ) 
साठ  ६ कलो वजनाचा / आकाराचा गोळा वापर यात येईल. 
 
सां घक पधा :- 



 
 

 

१. सव सां घक पधासाठ  य थ पंचांची नेमणुक कर यात येईल व पचंाचंा नणय अं तम असेल. 
२. केट, हाँ लबालँ या सां घक पधा या वष  शाखां या सघंामं ये खेळवल  जाईल. 
३. १८ डसबर रोजी न दणीची अं तम तार ख राह ल व याच दवशी साम यासंाठ या सोडती काढ यात येतील. यानतंर 

आले या कोण याह  सघंाचंा वचार पधसाठ  केला जाणार नाह . 
४. या शाखातं पणु संघ हो यासाठ  पुरेसे खेळाडु उपल ध नसतील यानंी स मतीशी संपक क न उपल ध खळेाडुचंी नावे 

स मतीकड ेकळ व यास या सव खेळाडुनंा इतर सघंातुन खेळ व याची सोय केल  जाईल. 
५. वय वष १६ पुण केले या खेळाडुनंाच केटम ये सहभागी होता येईल. 
६. केट सां घक पधम ये सहभाग घेऊ इि छणा या सव सघंानंी ६००/- वेश फ  न दणीवेळी हणजेच १८ डसबरला वा 

त पूव च भरावी लागेल. न दणीवेळी वशे फ  व आधारकाड / आयकाड मांक दाख व या शवाय खळेाडुस पधत सहभागी 
होता येणार नाह . 

७. हाँ लबालँ सां घक पधम ये सहभाग घेऊ इि छणा या सव संघांनी २००/- वेश फ  न दणीवळेी हणजेच १८ डसबरला वा 
त पूव च भरावी लागेल.  

८. न दणीवेळी व पध दवशी येक खेळाडूने आधारकाडाची वा आयकाडाची त सोबत/ मोबाईलवर आणावी. 
९. वेश फ  (पु ष केट व पु ष हॉ लबॉल साठ ) व आधारकाड / आयकाड माकं दाख व या शवाय खळेाडुस पधत 

सहभागी होता येणार नाह . 
१०. तां क स मतीकड ेएखाद  त ार आ यास यातील सघंाशी वा खेळाडूशी संबं धत य ती या त ार पुरता तां क स मती 

सद य राहणार नाह . 
११. केट 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. 
 
 

आपले व नत 
 
 

 
करण नदंकुमार पाट ल        हा दक सधुाकर राऊत 

नमं क        काया य  


