पुणे, 16 जानेवारी 2020

मा. अध्यक्ष / सचिव,
संलग्न आचि चिमंचित चिल् हा ज्युदो संघटिा
सवव खेळाडू, प्रचिक्षक, पालक, पंि आचि महाज्युदो परिवािातील प्रत्येकाला महािाष्ट्र ज्युदो संघटिेतर्फे संक्ांतीच्या हाचदव क
िुभच्छ
े ा!
चवषय: 47 व्या चसचियसव (पुरुष व मचहला) िाज्य ज्युदो स्पर्ाव आचि िाष्ट्रीय चिवड िांििी स्पर्ाव, पुि-े 2020
महोदय / महोदया,
कळववण्यास आनंद होतो की, 47 वी राज्यस्तरीय वररष्ठ गट (वसवनयसस) पुरुष व मवहला ज्युदो स्पर्ास आवण राष्ट्रीय वनवड चांचणी स्पर्ास
ददनांक 08 आवण 09 फे ब्रुवारी 2020 (शवनवार आवण रवववार) दरम्यान पुणे येथे आयोवजली आहे. सदरील स्पर्ास रोटरी क्लब ऑफ पुणे
यांच्या सहकायासने महाराष्ट्र ज्युदो संघटना आयोवजत करे ल. स्पर्ेचा तपशील खालील प्रमाणे;
1) स्पर्ास कालावर्ी:

ददनांक 08 आवण 09 फे ब्रुवारी 2020

2) स्पर्ेचे रिकाण:

महाराष्ट्रीय मंडळाचे सभागृह, रटळक मागस, पुणे.

3) स्पर्ेचे वेळापत्रक:

ददनांक: 08 फे ब्रुवारी 2020- खेळाडु ंचे आगमन: दुपारी 12 वाजेपयंत; वजने: लगेचच- सणस स्टेडीयम येथ;े
मॅनज
े सस मीटटंग / ड्रॉज: 2.00 वा. स्पर्ासस्थळी; संध्या. 06.00 वा. उदघाटन; नंतर लगेचच स्पर्ास प्रारं भ.

ददनांक: 09 फे ब्रुवारी 2020- स्पर्ास: सकाळी 8 ते कायसक्रम संपप
े यंत
सवस सवचवांना ववनंती आहे की वेळेचे आवण स्पर्ांचे वेळापत्रक लक्षात घेता आपल्या संघाच्या प्रवासाचे वनयोजन तसे आखून वेळेवर संघाला
स्पर्ासस्थानी वेळेवर उपवस्थत रहाण्याच्या सूचना द्याव्यात.
6) शुल्क:

प्रवेश शुल्क:

रुपये 300/- प्रत्येकी. (सबज्युवनयसस,ज्युवनयसस आवण वसवनयससचे वनमंवत्रत संघ वार्षसक शुल्क
रुपये 3000/- ज्यांनी जळगाव/नंदरु बार येथे भरले नसतील त्यांना या स्पर्ेवेळी भरावे लागेल.)

भोजन व्यवस्था: ददनांक 08.02.2020 रोजी रात्रीचे भोजन; 09.02.2020 रोजी न्याहारी, दुपारचे
भोजन आवण रात्रीचे भोजन याची व्यवस्था स्पर्ास-प्रायोजकांतफे करण्यात आली आहे.
वनवास व्यवस्था: सणस स्टेडीयम, स्वार गेट, पुणे स्पर्ास समाप्तींनंतर दद. 09.02.2020 रोजी रहाण्याची सोय
के लेली नाही.
7) हमी जमा :

वडपॉविट रु 1000/- प्रती संघ

8) प्रत्येक संघाच्या खेळाडू स एकाच वजनगटामध्ये खेळता येईल. पुरुष (-) 56 दकलो आवण मवहला (-) 44 दकलो मर्ील ववजेता राष्ट्रीय
स्पर्ेस जाणार नाही. या वजनगटाव्यवतररक्त इतर सवस (7+7) 14 वजन गटातील ववजेते राष्ट्रीय स्पर्ेमध्ये सहभागी होतील. चंददगड येथे
राष्ट्रीय स्पर्ास आयोवजत होणार असल्याचे कळते आवण त्यामुळे राष्ट्रीय स्पर्ेसािी सहभागी होण्याकररता राज्याचा संघ या स्पर्ेतून वनवडला
जाईल. यासािी सुवणसपदक ववजेता खेळाडू आपल्या राज्याचे प्रवतवनर्ीत्व करे ल. ज्या वजनगटामध्ये मुंबईचा खेळाडू प्रथम आला असेल तेथे
लगेचच उवसररत पदकववजेत्यांमर्ून स्पर्ास घेऊन / पररवस्थतीनुरूप वनणसय घेऊन खेळाडू ची वनवड के ली जाईल.
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9) एंट्री फॉमस: यावषीच्या सवस स्पर्ांपासून (47 व्या राज्य स्पर्ास - वषस 2019-20) आपण सवस एंट्री (प्रवेवशका) ऑनलाइन पद्धतीने
स्वीकारणार असल्याचे िरवले आहे आवण त्याचा जळगाव आवण नंदरु बार येथील राज्य स्पर्ांपासून यशस्वी प्रारं भ िाला आहे.
ऑनलाइन एंट्री (प्रवेवशका) भरण्यासािी आपण आपल्या खेळाडू च
ं ी यादी सवासत आर्ी खेळाडू ंच्या तपशील आवण प्रत्येकाचा पासपोटस
आकाराचा फोटो आर्ी तयार िे वावा. एंट्री भरण्याआर्ी सवांनी खालील महत्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यावेत आवण मगच फॉमस ऑनलाइन सबवमट
कण्यास सुरुवात करावी.
1. प्रवेवशकाच्या यादीमध्ये खेळाडू ंची पूणस नावे, जन्मतारीख, पत्ता (वजल्याचे नाव) आर्ार काडस नंबर आदी मावहती भरावयाची आहे.
यासािी ऑनलाइन यादी भरण्याआर्ी आपण खेळाडू ंच्या नावांचे स्पेललंगसह ही सवस मावहती सुवनवित करावी.
2. www.mahajudo.com या आपल्या वेबसाइटवर जावे.
3. तेथे अपलोड Entry Form या रिकाणी वक्लक करावे
4. यानंतर सवस वजल्हयांची यादीचे पेज येईल. त्यातील आपल्या वजल्याच्या नावावर आपण वक्लक करावे.
5. येणार्या बॉक्समध्ये आपल्याला ददलेला पासवडस टाकावा.
6. पासवडस टाकल्यावर एंट्री फॉमस आपल्यासमोर येईल, तो फॉमस प्रथम नीट वाचावा.
7. या फॉमसमध्ये आपल्या वजल्याचे नाव, खेळाडू ंचा वयोगट टाईप के ल्यावर मुले आवण मुली खेळाडू ंच्या नावाची यादी भरण्यासािी
सुरुवात करावी.
8. पूणस नाव आवण वजनगट भरल्यानंतर प्रत्येक खेळाडू चे आपण जन्मतारखेचे वनर्ासररत दाखले, आर्ार काडस आवण खेळाडू चा फोटो
अपलोड करायचा आहे.
9. ऑनलाइन फॉमसमध्ये यादी पूणस रूपाने व्यववस्थत असल्याची खात्री करावी आवण ती िाल्यानंतरच सबमीट बटण वक्लक करावे.
10. आपण पािववलेल्या खेळाडू च्या मावहतीच्या आर्ारे आपण खेळाडू च
ं ी स्पर्ास-प्रमाणपत्रे आवण नोंदणी ओळखपत्रे तयार करून देणार
आहोत. ज्या खेळाडू ंना ओळखपत्रे ददली जातील त्या खेळाडू ंना यापुढे तीन वषांपयंत आयोवजत होणार्या राज्यस्पर्ेसािी
जन्मतारखेचे दाखले पुन्हा एमजेएला सादर करण्याची गरज नाही.
वजल्याने एंट्रीद्वारे पािववलेल्या खेळाडू च
ं ी नावे पुढील कायसवाहीसािी म्हणजे ओळखपत्र, लॉटससािी वापरली जाऊन त्याच नावांची
खेळाडू ंची यादी ओळखपत्रे आवण प्रमाणपत्रे कम््युटरच्या माध्यमातून लप्रंट करण्यासािी वापरली जाईल. यासािी सवांना पुन्हा एकदा सूचना
की, खेळाडू ंच्या मावहतीच्या वववरणामध्ये योग्य स्पेललंगसह पूणस नाव, जन्मतारीख इत्यादी, वजल्हा सवचवांनी अत्यंत काळजीपूवसक भरावी.
यदाकदावचत जर नावांमर्ील काही चुका िाल्यास आवण त्याप्रमाणे आयडी-काडस आवण सर्टसदफकीट लप्रंट िाल्यास परत ओळखपत्रे ककं वा
प्रमाणपत्रे तयार के ले जाणार नाहीत आवण या नुकसानीस वजल्हा संघटना सवसस्वी जबाबदार असेल .
एंट्री फॉमसवर (हाडसकॉपीवर) अध्यक्ष / सवचव यांनी स्वाक्षरी करून हा फॉमस अवर्कृ त संघ व्यवस्थापकांबरोबर स्पर्ेरिकाणी जन्मतारखेच्या
दाखल्यांसह द्यावा.
o

एंट्री बरोबर (हाडसकॉपी बरोबर) प्रत्येक खेळाडू चे जन्मतारखेचे मूळ (ओररवजनल) दाखले आवण त्यांच्या िेरॉक्स-प्रती जमा
करावयात तसेच एक पासपोटस आकाराचा फोटो जमा करावा.

o

मूळ कागदपत्रे पावहल्यावर िेरॉक्स दाखले प्रमावणत करून MJA रे कॉडससािी िे वले जातील आवण मूळ कागदपत्रे वजल्हा

o

संघ व्यवस्थापकांकडे लगेचच ददली जातील.
त्यामुळे संघ व्यवस्थापकांनी िेरॉक्स दाखले सत्यावपत िाल्यावर मूळ दाखले आिवणीने न्यावेत. ही जबाबदारी संघ
व्यवस्थापकांची असेल. ते संघ व्यवस्थापकांनी मूळ दाखले परत न नेल्यास / गहाळ िाल्यास राज्य ज्युदो संघटनेचे कोणतेही
पदावर्कारी, आयोजक संघटनेचे पदावर्कारी अथवा स्पर्ेसािी नेमलेले कोणतेही तांवत्रक अवर्कारी जबाबदार असणार
नाहीत याची नोंद घ्यावी आवण संघ व्यवस्थापकांना काम िाल्यावर दाखले परत घेण्याच्या सूचना वजल्हा सवचवांनी
गांवभयासने द्याव्यात.
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 आपल्या वजल्याची प्रवेवशका (एन्ट्री) ददनांक 05.02.2020 पयसन्त अपलोड करावी. अपलोड के लेल्या एंट्रीमध्ये आपण ददनांक
05.02.2020 रोजीच्या रात्रो 11.59 पयसन्त बदल करू शकता, मात्र त्यानंतर के ले बदल हे उशीराची एंट्री समजली जाईल.
 ददनांक 06.02.2020 रोजी रात्रो 11.59 नंतर एंट्री स्वीकारणे वसवस्टम बंद करे ल.
 खेळाडू प्रवेवशकांमर्े ददल्या गेलेल्या वजनगटामध्येच खेळू शकतील.



पंिांिी चद. 09.11.2019 िोिी सकाळी 10 वािेपयंत पोहोििे गििेिे आहे.

10) स्पर्ास वनयम: स्पर्ास जेएफआयच्या नूतन प्रचवलत वनयमांप्रमाणे आयोवजल्या जातील.
 प्रत्येक वजल्याच्या संघामर्ील मुले-मुली गटाच्या एका वजनगटामद्धे एकाच खेळाडू स सहभागी होता येईल.
 या स्पर्ेवेळी फे डरे शन तफे होणार्या वमक्स रटम प्रकारातील राष्ट्रीय स्पर्ाससािी एकू ण सहा वजनगट वनवित के ले आहेत. या राज्य
स्पर्ेतील खालील वजनगटातील सुवणस पदक ववजेते खेळाडू या वमक्स रटम प्रकारात खेळातील.
पुरुष: -73, -90, +90 दकलोग्रॅम;


मवहला: -57, -70, +70 दकलोग्रॅम

वजनगट:
खेळाडू चे वय वषस 2020 मध्ये 15 वषे पूणस के लेले असायला हवे. Players must be above 15 years in the year 2020.
18 वषासखालील खेळाडू ंच्या पालकांकडू न वजल्हा संघटनांनी हमीपत्र घ्यावे. याचा नमूना या पररपत्रकासोबत ददला आहे.
यावशवाय 18 वषासखालील खेळाडू ंना वजल्हा चाचणी स्पर्ेत खेळू देवू नये.
15 वषासवरील पुरुष खेळाडू



15 वषासवरील मवहला खेळाडू

56 दकलो: 56 दकलो आवण पयसन्त

44 दकलो: 44 दकलो आवण पयसन्त

-60 दकलो: 56 दकलोवर आवण 60 दकलो पयसन्त

-48 दकलो: 44 दकलोवर आवण 48 दकलो पयसन्त

-66 दकलो : 60 दकलोवर आवण 66 दकलो पयसन्त

-52 दकलो: 48 दकलोवर आवण 52 दकलो पयसन्त

-73 दकलो: 66 दकलोवर आवण 73 पयसन्त

-57 दकलो: 52 दकलोवर आवण 57 पयसन्त

-81 दकलो: 73 दकलोवर आवण 81 पयसन्त

-63 दकलो: 57 दकलोवर आवण 63 पयसन्त

-90 दकलो: 81 दकलोवर आवण 90 पयसन्त

-70 दकलो: 63 दकलोवर आवण 70 पयसन्त

-100 दकलो: 90 दकलोवर आवण 100 दकलो पयसन्त

-78 दकलो: 70 दकलोवर आवण 78 दकलो पयसन्त

+100 दकलोवर

+78 दकलोवर

जन्मतारखेच्या दाखल्यासंदभासत जेएफआयच्या वनयमाप्रमाणे खालील तीन मूळ अवर्कृ त प्रवतमर्े वयाचा दाखला आणणे गरजेचे
आहे. यावशवाय खेळाडू ला खेळण्यास परवानगी वमळणार नाही.
o अ) महानगरपावलका / पंचायत सवमती अथवा समरूप शासकीय अवर्कृ त व्यवक्तद्वारा जारी वयाचा दाखला / ववभागातील
सक्षम मुख्य वैद्यकीय अवर्कारी यांनी लेटरहेडवर सहीवशक्यांनीशी जारी के लेला दाखला,
o

ब) मुख्याध्यापक / प्राचायस यांनी लेटरहेडवर सहीवशक्यांनीशी जारी के लेले प्रमाणपत्र यामर्े जन्मतारीख, ववडलांचे नाव,
ववद्यार्थयासचा वशकत असलेला वगस, पत्ता, टेवलफोन क्रमांक, आवण शाळे चा फॅ क्स आवण दूरध्वनी क्रमांक वलवहलेला असायला

हवा. ही मावहती ववद्यार्थयासच्या पासपोटस आकाराच्या फोटोवर रबरी वशक्का आवण मुख्याध्यापक / प्राचायस यांच्या
स्वाक्षरीसह साक्षांकीत (अटेस्टेड) के लेले हवे.
o क) भारत सरकारतफे जारी के लेल्या आर्ार काडासची मूळ प्रत
हे तीनही दाखले अवनवायस असून यावशवाय खेळाडू स खेळू ददले जाणार नाही. (दाखल्याच्या प्रमाणासािी जेएफआयचे स्पर्ेसंदभासतील मूळ
इं ग्रजी पररपत्रक ग्राय र्रले जाईल. खेळाडु ंचे वय हे कॅ लेंडर वषासप्रमाणे जानेवारी ते वडसेंबर असे गृहीत र्रले जाईल.)
11) वय सत्यापन चांचणी (Age verification Test -AVT)
मागील वषीपासून फे डरे शनने वयाच्या सत्यापनाववषयी चाचणी करण्याची प्रदक्रया अवनवायस के लेली आहे. या चाचणीवशवाय राष्ट्रीय
स्पर्ेमध्ये खेळू ददले जाणार नाही. आपण जरी राज्यस्पर्ेसािी ही चाचणी अवनवायस करणार नसलो तरी राष्ट्रीय स्पर्ेसािी वनवडल्या गे लेल्या
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खेळाडू ंनी मात्र ही चाचणी करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे, राज्याच्या संघामध्ये जे खेळाडू वनवडले जातील त्या खेळाडू ंनी जळगांव येथील
स्पर्ास संपल्यावर लगेचच ही चाचणी त्यांच्या गावी करावी अन्यथा त्यांना राष्ट्रीय स्पर्ेमध्ये खेळू ददले जाणार नाही. शक्यतो ही चाचणी
शासकीय दवाखान्यात करावी. जर तशी सोय आपल्याकडे उपलब्र् नसेल तरच ती इतर रिकाणी करावी. याचे कारण म्हणजे गतवषी खेलो
इं वडया स्पर्ासदरम्यान काही खेळाडू ंना प्रमावणत चाचणी पुरावा असूनही अडचणीचा सामना करावा लागला आवण राष्ट्रीय स्पर्ेत
खेळण्यापासून मुकावे लागले. अशा वेळेस शासकीय दवाखान्यातील पुरावा हा सबळ िरू शकतो.
11) आजपयंतचा अनुभव असा आहे की, राष्ट्रीय स्पर्ेसािी राज्याच्या संघामध्ये वनवडल्या गेलेल्या खेळाडू ंपक
ै ी काही खेळाडू स्पर्ेच्या
शेवटच्या ददवशी सूचना देताना हजर नसतात, तेंव्हा संबंवर्त खेळाडू अनुपवस्थत राहू नयेत याची काळजी संघ व्यवस्थापकांनी घ्यावी आवण
या वमटटंगसािी खेळाडू उपवस्थत रहाण्याची ताकीद द्यावी.
12) कें द्र सरकार अॅंटी-डोलपंगबाबत कडक र्ोरण राबवत असल्याने डोलपंग टेस्ट गांवभयासने के ल्या जातात. काही ददवसांपूवी डोलपंग चाचणी
करून खेळलेल्या तीन खेळाडू ंना शोर्ून त्यांच्यावर खेळण्यास बंदी आणल्याचेही सवस राज्य संघटनांना फे डरे शनने कळवले आहे. त्यामुळे आपण
आपल्या वजल्याच्या संघामर्ील प्रत्येक खेळाडू कडे जातीने लक्ष देवून खेळाडू अशा गैर गोष्टी करत नाहीत याची खातरजमा करावी. याची
सुरुवात राज्य स्पर्ेपासून करण्याचाही शासनाचा मानस आहे याची जाणीव खेळाडू ंना करून द्यावी जेणक
े रून मेडलच्या छोट्या मोहापायी
खेळाडू ने आपले संपूणस कररयर वाया घालवण्यापासून आपण सवांनी परावृत्त करावे.
13) राज्य संघामध्ये वनवड िालेल्या खेळाडू ला राष्ट्रीय स्पर्ास सहभाग बंर्नकारक आहे. संयुवक्तक कारणावशवाय अथवा योग्य वेळी पूवसकल्पना
न देता राष्ट्रीय स्पर्ेस अनुपवस्थत राहून पयासयाने राज्याच्या त्या गटातील बाकी खेळाडू ंवर अन्याय करणार्या खेळाडू वर वनलंबनाची आवण
आर्थसक दंडात्मक कारवाई करण्याचा िराव राज्य संघटनेनी पाररत के ला आहे आवण त्याप्रमाणे कायसवाही देखील के लेली आहे.
14) महाराष्ट्र ज्युदो संघटना कोणत्याही पररवस्थतीत, कोणाचेही गैरवतसन कदावपही सहन करणार नाही. स्पर्ास आवण वनवास या रिकाणी
असभ्यपणा, मोियाने आवाज करणे, मोबाईलवर इतरांना त्रास होईल असा त्याचा वापर करणे इत्यादी गैरवतसन कोणीही करू नये. वनवास,
भोजन आवण खेळण्याचा पररसर येथे गैरवतसन के ल्याची मावहती कळवण्याची जबाबदारी सामावयक राहील. याचबरोबर मालमत्तेचे नुकसान
कोणीही आवण कोणत्याही कारणाने के ल्यास त्या संबंवर्त संघाकडू न तो खचस वसूल तर के लाच जाईल वशवाय संबंवर्तांवर कडक कारवाई के ली
जाईल. महाराष्ट्राच्या संघातील त्या वजल्याचे स्थान जाणे अथवा वजल्याचे वनलंबनदेखील होवू शकते याची गंभीर नोंद घेऊन, आपल्या
वशस्तवप्रय खेळाची परं परा जबाबदारीने सवांनीच पुढे न्यावी ही सवांनाच आग्रहाची ववनंती. यासािी संघव्यवस्थापक आवण संघाबरोबरील
प्रवशक्षकांना प्रत्येक वजल्याच्या सवचव/अध्यक्षांनी जागरूक रहाण्याच्या सूचना द्याव्यात.
 मॅटवर येवून न खेळता वॉकओव्हर देणार्या खेळाडू स / संघास दरवेळी रु 100/- दंड के ला जाईल.
15) संघातील खेळाडू ंच्या ववम्याची जबाबदारी संबवं र्त वजल्याची असेल. खेळाडू ंना स्पर्ेच्या कालावर्ीमध्ये अथवा स्पर्ेकररता येताना
अथवा स्पर्ेहून आपल्या गावी परतताना कोणत्याही घटनेमुळे होणार्या इजांची / दुघसटनांची जबाबदारी संयोजक संघटना अथवा महाराष्ट्र
ज्युदो संघटनेवर ककं वा त्यांच्या पदावर्कार्यांवर अथवा आयोजन कारणात सहभागी असणार्यांवर रहाणार नाही. मात्र स्पर्ेदरम्यान प्राथवमक
उपचाराची सोय आयोजकांकडू न स्पर्ास रिकाणी करण्यात येईल. मात्र प्राथवमक उपचाराव्यवतररक्त खचस आवण सोय ज्या-त्या संघास करावी
लागेल याची नोंद घ्यावी.
16) सभासद नसणार्या वजल्हा संघटनेस स्पर्ेमर्े सहभाग देण्या - न देण्याचा अवर्कार महाराष्ट्र ज्युदो संघटनेकडे सुरवक्षत असेल.
17) प्रत्येक वजल्यातील खेळाडू हा त्या वजल्यातील रवहवासी असायला हवा. अथासत कोणताही खेळाडू स्वत:चा वजल्हा सोडू न इतर
वजल्यातून खेळताना आढळल्यास त्यावर कारवाई होईल तसेच त्यास मदत करणार्या संबंवर्त क्लब / वजल्हयावरही कारवाई होईल.
18) व्यवस्थापक / प्रवशक्षक संघासोबत नसलेल्या संघास रहाण्याची जागा उपलब्र् होणार नाही.
19) स्पर्ास दरम्यान प्रवशक्षकासािी असलेल्या आसनव्यवस्था के ली असते त्या खुचीवर वजल्याच्या प्रवेवशके वर नाव असलेल्या प्रवशक्षकाने च
बसायचे आहे. इतर कोणासही या रिकाणी बसण्याची परवानगी नाही.
20) रे फरींचा वनणसय अंवतम असेल. रे फरीच्या वनणसयाबाबत आक्षेप असल्यास फक्त संघाच्या व्यवस्थापकांनी या संदभासत मॅट चेअरमन / स्पर्ास
संचालक यांच्याशी संपकस सार्ावा.
21) राष्ट्रीय स्पर्ांसािी जेएफआयच्या वनयमाप्रमाणे असलेली ज्युदोगी ग्राय र्रण्यात येतात यासािी याची व्यवस्था राज्याच्या वनवडल्या
गेलेल्या संघातील खेळाडू ंना करावी लागेल. मात्र राज्य स्पर्ेसािी वववशष्ट कं पनीची ज्युदोगी हा वनकष आवश्यक नसून फक्त फे डरे शनच्या
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वनयमाप्रमाणे ज्युदोगीचा आकार आवण स्वच्छतेच्या बाबतीत वनकष कायम असेल. महाराष्ट्र ज्यु दो संघटनेचा आग्रह आहे की खेळाडू ंनी IJF /
JFI यांच्या मान्यताप्राप्त ज्युदोगी नेहमीच वापराव्यात.
22) महाराष्ट्राच्या संघामध्ये वनवड िालेल्या खेळाडू ना राष्ट्रीय स्पर्ेसािी प्रवेश शुल्क, नोंदणी आदीसािी अंदाजे रु 1, 200/- (रुपये एक हजार
दोनशे फक्त) लगेचच राज्य संघटनेकडे भरावे लागतील याची नोंद घ्यावी.
23) राष्ट्रीय स्पर्ेसािी लागणार्या संघाच्या सवलतीच्या प्रवास खचासची जबाबदारी राज्य संघटना उचलेल. जर कन्फमस वतकीटासािी तात्काळ
व्यवस्थेमर्ून पूणस रकमेचे बुककं ग करावी लागल्यास त्यासािीचा लागणारा अवतररक्त खचस खेळाडू ंना द्यावा लागेल, कृ पया नोंद घ्यावी.
त्याचप्रमाणे जर कन्सेशन वमळाले नसल्यास पूणस वतदकटातील अध्यास वतदकटाचा खचस खेळाडू ला द्यावा लागेल.
24) सवस पत्रव्यवहार संघटनेच्या लेटरहेडवर प्रावर्कृ त व्यवस्थापक अथवा सवचव यांच्या स्वाक्षरीने व्हावा.
 आयजेएफच्या/जेएफआयच्या नव्या वनयमांनस
ु ार खेळाडू स प्रोत्साहन देताना (वचयटरं ग करताना) अथवा कोणत्याही प्रसंगी रे फरीच्या
वनणसयावर आक्षेपाहस प्रवतदक्रया देण,े रे फरीचे लक्ष ववचवलत करणे आदी घडल्यास कारवाई करण्यात येवू शकते.
 आक्षेपाहस सामन्याचे रे कॉर्डंग पहाताना राज्य संघटनेच्या अवर्कृ त कॅ मेरामर्ीलच रे कॉर्डंग पावहले जाईल, वैयवक्तक मोबाइलचे
रे कॉर्डंग गृहीत र्रले जाणार नाही.
महाराष्ट्र ज्युदो संघटनेकडील सवस मावहती सवस इच्छु कांना कायम उपलब्र् व्हावी-कोणीही स्पर्ेपासून / कायसक्रमापासून वंवचत राहू नये
यासािी इं टरनेटवर www.mahajudo.com हे संकेतके न्द्र (वेबसाईट) आहे. कृ पया सवस ज्युदो संघटनांनी – खेळाडू ंनी – ज्युदोप्रेमींनी या
साईटवरून मावहती घ्यावी. अवर्क मावहतीसािी दत्ता आफळे , (94231 50231 अथवा 90499 98765) जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र
ज्युदो संघटना ककं वा श्री शैलेश रटळक ( 94220 29056) श्री वमललंद देशपांडे (98220 12640) यांच्याशी संपकस सार्ावा.
कळावे, शुभेच्छांसह,
आपला ववश्वासू,

दत्ता आफळे
जनरल सेक्रेटरी
महाराष्ट्र ज्युदो संघटना
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प्रवत,
सवचव
वजल्हा ज्युदो संघटना
ववषय: ज्युदो स्पर्ेच्या सहभागासािी खेळाडू च्या पालकांचे परवानगी पत्र
महोदय / महोदया,
मी या पत्राद्वारे मािा पाल्य (पूणस नाव) कु मार / कु मारी
इयत्ता
यास महाराष्ट्र ज्युदो संघटनेद्वारे ददनांक / /
रोजी आयोवजत राज्य स्पर्ेच्या पूवस तयारीचा भाग असलेल्या वजल्हा वनवड
चाचणी स्पर्ेमध्ये तसेच राज्य स्पर्ेमध्ये ज्युदो खेळाडू म्हणून सहभागी होण्यासािी मी मािी परवानगी देत आहे. मला ज्युदो
खेळातील तसेच खेळण्यासािी करण्यात येणार्या प्रवासादरम्यानच्या जोखीमींची पूवसकल्पना वजल्हा संघटेनेद्वारे ददलेली आहे.
मला हेही मावहती आहे की, माझ्या पाल्याचे प्रवशक्षक, संघाचे व्यवस्थापक आवण वजल्हा अथवा राज्य संघटनेचे पदावर्कारी
माझ्या पाल्याच्या सुरक्षेसािी आवश्यक आवण योग्य ती सवस काळजी घेत आहेत.
योग्य ती सवस काळजी घेऊनही, जर कदावचत कोणतीही अवप्रय घटना घडल्यास मी माझ्या पाल्याचे प्रवशक्षक, संघाचे व्यवस्थापक
आवण वजल्हा अथवा राज्य ज्युदो संघटनेचे पदावर्कारी यांना जबाबदार र्रणार नाही.
मी या पत्राद्वारे अशीही हमी देतो की, मािा पाल्य सुरवक्षततेचे सवस वनयम काटेकोरपणे पाळे ल आवण त्यांनी ते आयुष्यात नेहमीच
पाळावेत यासािी मी त्याला मागसदशसनही के लेले आहे.
कृ पया माझ्या पाल्याबाबतीत खालील वैद्यकीय नोंद िे वावी;

(लागू नसल्यास लागू नाही असे वलहावे)

1. अॅलजी:

______________________

2. नेहमीची औषर्े घेत असल्यास:

______________________

3. काही आजार / जखम

______________________

4. रटटॅवनयसचे इं जेक्शन कर्ी घेतले आहे.

______________________

5. रक्तगट

______________________

पालकांची स्वाक्षरी: _________________________________
पालकांचे नाव :- ________________________________________
तारीख:

/

/2020

;

स्थळ: ______________

प्रत: जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र ज्युदो संघटना
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