29.09.2018, पुणे
माननीय अ य

/ स चव,

संल न आ ण नमं !त िज%हा 'युदो संघटना
वषय: 46 या कॅडेट व

यु नयस (मुले व मुल ) खुल रा य

युदो

पधा आ$ण रा&' य नवड चांचणी

पधा, सांगल -2018

महोदय / महोदया,
कळ.व/यास आनंद होतो क0 महारा23 'युदो संघटना आ ण सांगल5 िज%हा युथ 'युदो असो7सएशन यां:या संयु;त

.व<यमाने

46 ?या कॅडेट आ ण 'यु नयसB (मुले आ ण मुल5) खुल5 रा'य 'युदो FपधाB आ ण रा235य नवड चांचणी FपधाB-2018 सांगल5
येथे आयोिजत कर/यात आले%या आहे त. FपधIतील .वजेJया संघास ‘सLमाननीय नामदार Mी शरदचंN पवार Oफरता चषक’
Rदला जाईल. हा चषक कॅडेट आ ण 'यु नयसB गटासाठU सातारा येथील 40 ?या रा'य FपधIपासून Rदला जातोय.
FपधIचा तपशील खाल5ल Wमाणे;
•

पध3चा कालावधी: Rदनांक 12-13 आ ण 14 ऑ;टोबर 2018 (शु\वार, श नवार, आ ण र.ववार)

•

पध3चे 4ठकाण: िज%हा \0डा संकुल, बॅड7मंटन हॉल, सांगल5

•

पध3चे वेळाप7क: 1) 4दनांक 12.10.2018; अ) खेळाडुच
ं े आगमन: दप
ु ार5 12 वाजेपय_त.
ब) रिज 'े शन: सकाळी 7 ते 12 पय_त;
क) वजने: सकाळी 8 ते 3 वाजेपय_त;
ड) यव थापक आ$ण पंचांची मी4टंग दप
ु ार5 3 वाजता;
इ)

पधा: Rद.12-10.18– सं या. 5 वाजेपासून ते वेळाप!क संपेपय_त;

2) 4दनांक 4द.13 आ$ण 14 ऑ?टोबर 2018; FपधाB - सकाळी 8.00 ते वेळाप!क संपेपय_त.
आजपयAतCया अनुभवाFमाणे काह िजHहे नेहमीच उJशरा येतात अथवा एकाच िजHLयातील काह खेळाडू वेळेवर आ$ण काह
उJशरा येतात Nयामुळे Nया िजHLयाCया कागदप7ांCया तपासणीचे आ$ण वजनाCया कामास अ तOर?त वेळ लागतो पयायाने
संपूण

यव थेवर Nयाचा

वपर त भार पडतो. सव सPचवांना

Fवासाचे नयोजन तसे आखून वेळेवर संघाला
•
•

वनंती आहे कQ वेळेचे महNव लRात घेता आपHया संघाCया

पधा थानी वेळेवर उपि थत रहाTयाCया सूचना Uया यात.

नवास यव था: मुल - \0डा संकुल वस तगह
ृ , सांगल5; मुले- \0डा संकुल वस तगह
ृ नजीकची इमारत
एं' फॉम: एं35 / Wवेश फॉमB जLमदाखला व फोटोसह भरावा. Wवेश फॉfसB Rदनांक 08 ऑ?टोबर 2018 पयBLत Mी.
दJता आफळे , स चव, रा'य 'युदो संघटना (aphaledm@gmail.com) तसेच Mी. शैलेश Rटळक, स चव, तां !क
स7मती

(stilak@yahoo.com)

यां:याकडे

सॉxटकॉपी

पाठवावी.

एं35म येनंतर बदल के%यास zपये 1000/- दं ड आकारला जाईल.

उ7शरा

एं35

पाठव%यास

अथवा

पाठवले%या

फॉमB इं{जीम येच टाईप क|न भरावा जेणेक|न

Wमाणप!े यो य 7लRहल5 जातील. Wवे7शकेम ये 7लRह%याWमाणे संबं धत खेळाडूला खेळावे लागेल. सवB माRहती पुणप
B णे
आ ण मुले व मुल ंची वेगवेगXया कागदांवर भरलेल Wवे7शका अ य

/ स चव यां:या Fवा र5 आ ण 7श;;यांनीशी

असायला हवी. सदर5ल फॉमB संघासोबत येणा}या अ धकृत ?यवFथापक / W7श काबरोबर पाठवावा.

•

Fवेश शुHक: zपये 300/- WJयेक0. सब'यु नयसB, कॅडेट आ ण 'यु नयसB तसेच 7स नयसBचे नमं !त संघ वा.षBक शु%क
zपये 3000/- 'यांनी बीड येथे भरले नसतील Jयांना या FपधIवेळी भरावे लागतील याची न~द •यावी.

•

भोजन शुHक: zपये 500/- याम ये Rद.12-13 आ ण 14 ऑ;टोबर 2018 रोजी एकूण 2 Lयाहार5, 5 भोजन सामील
आहे .

•

नवास यव था: Rदनांक 12.10.2018 :या दप
ु ार5 12.30 पासून ते 15.10.2018 सं याकाळपय_त केलेल5 आहे .

•

अनामत र?कम: WJयेक संघास z 1000/- अनामत र;कम जमा करावे लागतील.

•

Oरपो4टA ग: सवB संघांनी FपधाBFथळी Rदनांक 12.10.2018 रोजी दप
ु ार5 12.00 पयBLत पोहोचणे आव€यक आहे . पंचांनी
4द. 12.10.2018 रोजी सकाळी 10 वाजेपयAत पोहोचणे गरजेचे आहे .

•

पधा नयम: FपधाB जेएफआय:या नत
ू न Wच7लत नयमांWमाणे आयोिज%या जातील.

•

WJयेक िज%•या:या संघामधील मुले-मुल5 गटा:या एका वजनगटाम‚े एकाच खेळाडूस सहभागी होता येईल.

•

वजनगट:

कॅडेट – जLमसाल 2003 ते 2001

'यु नयसB – जLमसाल 2003 ते 1998

मुले वयोगट

मुल5 वयोगट

पुzष वयोगट

मRहला वयोगट

(15 वषाAवर ते 18 वषाखाल )

(15 वषाAवर ते 18 वषाखाल )

(15 वषाAवर ते 21 वषाखाल )

(15 वषाAवर ते 21 वषाखाल )

45 Oकलोवर ते 50 Oकलोपय_त

36 Oकलोवर ते 40 Oकलोपय_त

40 Oकलोवर ते 45 Oकलोपय_त

32 Oकलोवर ते 36 Oकलोपय_त

50 Oकलोवर ते 55 Oकलोपय_त

40 Oकलोवर ते 44 Oकलोपय_त

45 Oकलोवर ते 50 Oकलोपय_त

36 Oकलोवर ते 40 Oकलोपय_त

55 Oकलोवर ते 60 Oकलोपय_त

44 Oकलोवर ते 48 Oकलोपय_त

50 Oकलोवर ते 55 Oकलोपय_त

40 Oकलोवर ते 44 Oकलोपय_त

60 Oकलोवर ते 66 Oकलोपय_त

48 Oकलोवर ते 52 Oकलोपय_त

55 Oकलोवर ते 60 Oकलोपय_त

44 Oकलोवर ते 48 Oकलोपय_त

66 Oकलोवर ते 73 Oकलोपय_त

52 Oकलोवर ते 57 Oकलोपय_त

60 Oकलोवर ते 66 Oकलोपय_त

48 Oकलोवर ते 52 Oकलोपय_त

73 Oकलोवर ते 81 Oकलोपय_त

57 Oकलोवर ते 63 Oकलोपय_त

66 Oकलोवर ते 73 Oकलोपय_त

52 Oकलोवर ते 57 Oकलोपय_त

81 Oकलोवर ते 90 Oकलोपय_त

63 Oकलोवर ते 70 Oकलोपय_त

73 Oकलोवर ते 81 Oकलोपय_त

57 Oकलोवर ते 63 Oकलोपय_त

90 Oकलोवर ते 100 Oकलोपय_त

70 Oकलोवर ते 78 Oकलोपय_त

81 Oकलोवर ते 90 Oकलोपय_त

63 Oकलोवर ते 70 Oकलोपय_त

90 Oकलोवर

70 Oकलोवर

100 Oकलोवर

78 Oकलोवर

•

सदर5ल FपधाB आपण रा235य Fपधा_:या पƒरप!कापूव„ आयोिजत करत आहोत. हे वजनगट गतवष„Wमाणे आहे त आ ण
यात बहुधा बदल नाह5त. परं तु काह5 कारणवश भारतीय 'यद
ु ो महासंघांनी यात बदल के%यास Jवƒरत तशी सच
ू ना
Rदल5 जाईल fहणजे आपणास JयाWमाणे आप%या िज%•याचा संघ नवडून आणता येईल. कृपया याची न~द •यावी.

•

15-16 आ ण 17 वषा_:या खेळाडून
ं ा केवळ एकाच Mेणीम ये fहणजे एकतर कॅडेट अथवा 'यु नअरमधे खेळता येईल.
एक खेळाडू कॅडेट आ ण 'यु नअर अशा दोLह5ह5 Mेणींमधे खेळू शकणार नाह5.

•

कॅडेट मुले (45 Oकलोखाल5) आ ण कॅडेट मुल5 (36 Oकलोखाल5) तसेच 'यु नयसB मुले (50 Oकलोखाल5) आ ण
'यु नयसB मल
ु 5 (40 Oकलोखाल5) यांचे .वजेते रा235य FपधIला जाणार नाह5त. आपण फ;त रा'य FपधIसाठU हे दोन
वजन गट ठे वलेले आहे त.

•

खेळाडू Jयां:या संबं धत वजनगटाम येच खेळू शकतील. जLमतारखे:या दाख%यासंदभाBत जेएफआय:या नयमाWमाणे
खाल5ल तीन मूळ अ धकृत W तमधे वयाचा दाखला आणणे गरजेचे आहे . या7शवाय खेळाडूला खेळ/यास परवानगी
7मळणार नाह5.

•

अ) महानगरपा7लका / पंचायत स7मती अथवा सम|प शासक0य अ धकृत ?यि;त<वारा जार5 वयाचा दाखला /
.वभागातील स म म…
ु य वै<यक0य अ धकार5 यांनी लेटरहे डवर सह57श;यांनीशी जार5 केलेला दाखला,

•

ब) मु…या यापक / WाचायB यांनी लेटरहे डवर सह57श;यांनीशी जार5 केलेले Wमाणप!
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यामधे जLमतार5ख, व†डलांचे नाव, .व<या‡याBचा 7शकत असलेला वगB, पJता, टे 7लफोन \मांक,
आ ण शाळे चा फॅ;स आ ण दरू वनी \मांक 7लRहलेला असायला हवा. ह5 माRहती .व<या‡याB:या
पासपोटB आकारा:या फोटोवर रबर5 7श;का आ ण मु…या यापक / WाचायB यां:या Fवा र5सह
सा ांक0त (अटे Fटे ड) केलेले हवे.
•

क) भारत सरकारतफI जार5 केले%या आधार काडाBची मूळ Wत

हे तीनह5 दाखले अ नवायB असून या7शवाय खेळाडूस खेळू Rदले जाणार नाह5.
(दाख%या:या WमाणासाठU जेएफआयचे FपधIसंदभाBतील मूळ इं{जी पƒरप!क {ा•य धरले जाईल. खेळाडुंचे वय हे कॅलˆ डर
वषाBWमाणे जानेवार5 ते †डसˆबर असे गह
ृ 5त धरले जाईल.)
आप%या संघातील दहावी / बारावी:या .व<या‡या_ची नावे Wवे7शके7शवाय वेगळी दे णे आव€यक आहे . या पƒरप!कासोबत:या
नमूना फॉमBम ये ती <यावीत.
वय सNयापन चांचणी (Age verification Test -AVT)
यावष„पासून फेडरे शनने वया:या सJयापना.वषयी चाचणी कर/याची WO\या अ नवायB केलेल5 आहे . या चाचणी7शवाय रा235य
FपधIम ये खेळू Rदले जाणार नाह5. आप%याकडे असलेला कालावधी ल ात घेता आपण रा'य FपधIसाठU ह5 चाचणी अ नवायB
करणार नाह5 मा! रा235य FपधIसाठU नवड%या गेले%या खेळाडूंनी ह5 चाचणी करणे अNयावkयक आहे . Jयामळ
ु े , रा'या:या
संघाम ये जे खेळाडू नवडले जातील Jया खेळाडून
ं ी सांगल5 येथील FपधाB संप%यावर लगेचच ह5 चाचणी Jयां:या गावी करावी
अLयथा Jयांना रा235य FपधIम ये खेळू Rदले जाणार नाह5.
कशी आहे ह चाचणी?
वय सJयापन चाचणी fहणजे †डिजटल ए;सरे ट5 डŠ%यु टे Fट. ह5 चाचणी कोणNयाह माlयताFाmत हॉि पटलमधे केल5 जावू
शकते. शासक0य z णालयात अ<ययावत स.ु वधा जर नस%या तर ह चाचणी खाजगी होि पटलमnये केल जावू शकते. यासाठU
खाल5ल माRहती नीट वाचावी;
खेळाडूचे नाव, आधारकाडB
\मांक येथे <यावा

जLमतार5ख

3

AVT 7लंक https://form.jotform.me/sportingethos/avp-jfi-march2018 यावर ि;लक करावे आ ण आले%या फॉमBम ये
खाल5ल माRहती काळजीपव
B भरावी;
ू क
-

डा?या हाताचा ए;सरे (पंजा आ ण मनगट / फोरआमBची खाल5ल बाजू) 300 dpi सह डायकॉम फॉरमॅटम ये असले%या
िFथतीतील ए;सरे काढावा.

-

खेळाडूचे नाव, आधार काडB \मांक, जLमतार5ख याची ए;सरे म ये न~द असायला हवी.

-

ए;सरे ची सॉxटकॉपी डायकॉम फॉरमॅटमधेच हवी जेणेक|न ह5 कॉपी ईमेल<वारे पाठवता येईल.

-

खेळाडूची ऊंची आ ण वजन वर5ल 7लंक<वारे डाउनलोड केले%या फॉमBम ये 7लहावे/भरावे.

-

जLमतारखेचा दाखला आ ण आधार काडाBची Wत / इतर दाखला फॉमBसोबत जोडावा

-

(वर5ल चाचणीची मूळ माRहती फेडरे शन:या पƒरप!काम‚े इं{जीम ये Rदलेल5 आहे , ती पहावी)

•

WJयेक िज%•यातील खेळाडू हा Jया िज%•यातील रRहवासी असायला हवा. अथाBत कोणताह5 खेळाडू Fवत:चा िज%हा
सोडून इतर िज%•यातून खेळताना आढळ%यास Jयावर कारवाई होईल, तसेच Jयास मदत करणा}या संबं धत ;लब /
िज%हयावरह5 कारवाई होईल.

FपधाB आ ण नवास याRठकाणी कोणतेह5 गैरवतBन / अस•यपणा / मोŽया आवाजात बोलणे – मोबाइल लावणे आद5 सहन केले
जाणार नाह5. रहा/या:या जागेत कोणJयाह5 संघाने अथवा खेळाडूने गैरवतBन के%यास Jयाची माRहती
अथवा स चव, रा'य संघटना यां:याकडे कळ.व/याची जबाबदार5 सामाईक राह5ल, तसेच

तJकाळ

संयोजक

मालमJतेचे नुकसान कोणीह5 आ ण

कोणJयाह5 कारणाने के%यास सवB संघाचे †डपॉ झट ज•त केले जाईल आ ण संबं धतांवर कडक कार्Bवाई केल5 जाईल. याम ये
िज%•याचे

नलंबनJव दे खील समा.व2ट आहे . सबब अशा कोणJयाह5 कृतीचे समथBन करता येणार नाह5 आ ण असे वतBन

खपवूनह5 घेतले जाणार नाह5 याची गंभीर न~द सवा_नी •यावी. महारा23 'यद
ु ो संघटना कोणJयाह5 पƒरिFथतीत, कोणाचेह5
गैरवतBन कदा.पह5 सहन करणार नाह5. कृपया सवB ?यवFथापक W7श क यांनी संघाबरोबर राहावे आ ण गैरवतBणूक होणार नाह5
याची काळजी घेऊन, आप%या 7शFत.Wय खेळाची परं परा जबाबदार5ने सवा_नीच पढ
ु े Lयावी ह5 सवा_नाच आ{हाची .वनंती.
यासाठU संघ?यवFथापक आ ण

संघाबरोबर5ल W7श कांना WJयेक िज%•या:या स चव/अ य ांनी जाग|क रहा/या:या सूचना

<या?यात. महारा23 'युदो संघटनेकडे Wा•त झाले%या त\ार5ंची गंभीर दखल घेत रा'य संघटनेने ना7शक येथील 16 ए.Wल 17
रोजी:या कायBकाƒरणी सभेम ये नणBय घेऊन अशा खेळाडूव
ं र नलंबनाची कारवाई केलेल5 आहे .
•

?यवFथापक / W7श क संघासोबत नसले%या संघास रहा/याची जागा उपलŠध होणार नाह5.

•

सभासद नसणा}या िज%हा संघटनेस FपधIमधील सहभाग दे /याबाबतचा अ धकार महारा23 'युदो संघटनेकडे राखीव
आहे .

•

मॅटवर येवून वॉकओ?हर दे णा}या खेळाडू:या संघास अशा वतBना:या WJयेक खेळाडूस z 500/- Wमाणे दं ड भरावा
लागेल. सवB प!?यवहार संघटने:या लेटरहे डवर Wा धकृत ?यवFथापक अथवा स चव यां:या Fवा र5ने ?हावा.

•

आयजेएफ:या /जेएफआय:या न?या

नयमांनुसार खेळाडूस WोJसाहन दे ताना ( चयƒरंग करताना) अथवा कोणJयाह5

Wसंगी रे फर5:या नणBयावर आ ेपाहB W तO\या दे णे, रे फर5चे ल

.वच7लत करणे आद5 घड%यास कारवाई कर/यात

येवू शकते. यासाठU FपधाB दरfयान W7श कासाठU असले%या आसन?यवFथा केल5 असते Jया खुच„वर िज%•या:या
Wवे7शकेवर नाव असले%या W7श कानेच बसायचे आहे . इतर कोणासह5 या Rठकाणी बस/याची परवानगी नाह5.
•

रे फर5ंचा नणBय अं तम असेल. रे फर5:या नणBयाबाबत आ ेप अस%यास फ;त संघा:या ?यवFथापकांनी या संदभाBत
मॅट चेअरमन / FपधाB संचालक यां:याशी संपकB साधावा.

•

आ ेपाहB सामLयाचे रे कॉ†ड_ग पहाताना रा'य संघटने:या अ धकृत कॅमेरामधीलच रे कॉ†ड_ग पाRहले जाईल, वैयि;तक
मोबाइलचे रे कॉ†ड_ग गह
ृ 5त धरले जाणार नाह5.
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•

रा235य Fपधा_साठU जेएफआय:या

नयमाWमाणे असलेल5 'यद
ु ोगी {ा•य धर/यात येतात यासाठU याची ?यवFथा

रा'या:या नवड%या गेले%या संघातील खेळाडून
ं ा करावी लागेल. मा! रा'य FपधIसाठU .व7श2ट कंपनीची 'यद
ु ोगी हा
नकष आव€यक नसून फ;त फेडरे शन:या नयमाWमाणे 'युदोगीचा आकार आ ण Fव:छते:या बाबतीत नकष कायम
असेल. महारा23 'यद
ु ो संघटनेचा आ{ह आहे क0 खेळाडूंनी IJF / JFI यां:या माLयताWा•त 'युदोगी नेहमीच
वापरा?यात.
•

संघातील खेळाडूं:या .वfयाची जबाबदार5 संबं धत िज%•याची असेल. खेळाडूंना FपधI:या कालावधीम ये अथवा
FपधIकƒरता येताना अथवा FपधIहून आप%या गावी परतताना कोणJयाह5 घटनेमळ
B नांची
ु े होणा}या इजांची / दघ
ु ट
जबाबदार5 संयोजक संघटना अथवा महारा23 'यद
ु ो संघटनेवर Oकं वा Jयां:या पदा धका}यांवर रहाणार नाह5. मा!
FपधIदरfयान Wाथ7मक उपचाराची सोय आयोजकांकडून FपधाB Rठकाणी कर/यात येईल. पुढ5ल गंभीर उपचाराचा
उप
खचB
आ ण सोय 'या-Jया
Jया संघास करावी लागेल याची न~द •यावी
•यावी.

•

रा235य FपधIसाठU सहभागी हो/याकƒरता रा'याचा संघ या FपधIतून

नवडला जाईल
जाईल. यासाठU सुवणBपदक .वजेता

खेळाडू रा'याचे Wा त नधीJव करे ल. 'या वजनगटाम ये मंब
ु ईचा खेळाडू Wथम आला असेल तेथे लगेचच उवBƒरत
पदक.वजेJयांमधून FपधाB घेऊन / पƒरिFथतीनु|प नणBय घेऊन नवड केल5 जाईल. महारा23ा:या संघाम ये नवड
झाले%या खेळाडूना रा235य FपधIसाठU Wवेश शु%क
क, न~दणी आ ण भोजन खचB आद5साठU अंदाजे z 800/- लगेचच
रा'य संघटनेकडे भरावे लागतील
ल याची न~द •यावी
•यावी. हे शु%क फेडरे शन:या पƒरप!कामधे 7लRहलेले असतात
•

रा&' य

पध3साठu लागणाvया संघाCया सवलतीCया Fवास खचाची जबाबदार रा य संघटना उचलेल. जर कlफम

तकQटासाठu ताNकाळ

यव थेमधून पूण रकमेचे बुzकं ग करावी लागHयास Nयासाठuचा लागणारा अ तOर?त खच

खेळाडूंना Uयावा लागेल, कृपया नxद yयावी
yयावी. NयाचFमाणे जर कlसेशन Jमळाले नसHयास पूण तzकटातील अnया
तzकटाचा खच खेळाडूला Uयावा लागेल.
•

महारा23 'यद
?हावी-कोणीह5
कोणीह5 FपधIपास
ा ून / कायB\मापासून
ु ो संघाकडील सवB माRहती सवB इ:छुकांना कायम उपलŠध ?हावी
वं चत राहू नये यासाठU इंटरनेटवर www.mahajudo.com हे संकेतकेLN (वेबसाईट) उघडलेल5 आहे . कृपया सवB 'युदो
संघटनांनी – खेळाडून
ं ी – 'यद
ु ोWेमींनी या साईटव|न माRहती •यावी. अ धक माRहतीसाठU दJता आफळे , (94231
50231 अथवा 90499 98765)) शैलेश Rटळक (94220-29656) Oकं वा Mी. चLNशेखर साखरे , (94221-28009)
यां:याशी संपकB साधावा.
कळावे,
आपला .व€वास,ू

दJता आफळे
जनरल से\ेटर5,
महारा23 'युदो संघटना

गतवष{चे रा&' य

पध3तील कॅडेट

यु नयस पदक वजेते खेळाडूच
ं ा सNकार या

पध3दर|यान करTयात येईल.
ल
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46th Cadet and Juniors Judo Championship, Sangli-2018
LIST OF REFEREES
Yatish Bangera
Tournament Director
Yogesh Shinde
Mat Chairman
Pramod Mendon
Mat Chairman
Nitesh Shelke
Mat Chairman
Sanjay Dhopaokar
Referee
Ahmednagar
Ajay Kulkarni
Table Official
Ahmednagar
Nursing Yadav
Referee
Amravati
Sachin Deole
Referee
Amravati
Ziauddin Ansari
Table Official
Aurangabad
Shailesh Kawale
Referee
Aurangabad
Kalyani Shetkar
Referee
Beed
Santosh Suravase
Table Official
Beed
Sharad Andure
Table Official
Beed
Anita Chavan
Table Official
Dhule
Prashant Wani
Referee
Dhule
Amol Desai
Referee
Kolhapur
Rajkumar Gupta
Referee
Mumbai
Suresh Samel
Referee
Mumbai
Nitesh Dhawale
Referee
Mumbai
Sachin Parab
Referee
Mumbai
Ritesh Bagat
Referee
Nagpur
Mohan Tong
Referee
Nagpur
Shreyash Potale
Referee
Nashik
Suhas Maind
Referee
Nashik
Dayanand Dhadve
Referee
PDJA
Smita Lonkar
Referee
PDJA
Atul Shelar
Referee
PJA
Madhushri Desai Kashid
Referee
Prabodhini
Atul Jadhav
Referee
Sangli
Sachin Mane
Referee
Sangli
Rushiraj Bhonsale
Referee
Satara
Shubham Shinde
Referee
Satara
Mangesh Bhosale
Referee
Thane
Poorva Mathew
Referee
Thane
Neha Naik
Table Official
Thane
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