20 ऑक्टोबर 2021, पुणे
प्रति,
मा. सचिव, जिल्हा ज्युदो संघटना
ववषय: 48 वी महाराष्ट्र राज्य सबज्यतु नयसस आणण कॅ डेट ज्यद
ु ो स्पर्ास आणण राष्ट्रीय तनवड िािणी स्पर्ास2021-सांगली

महोदय / महोदया,
कळविण्यास आनंद होतो की, महाराष्ट्र ज्यद
ु ो संघटनेनी सबज्यनु नयसस – कॅडेट गटाच्या राज्य स्पर्ास तसेच राष्ट्रीय ननिड

चाचणी स्पर्ास, सांगली येथे, ‘सांगली डडस्ट्स्रक्ट युथ ज्यद
ु ो असोससएशन’ यांच्या सहकायासने आयोस्ट्ित केल्या आहेत.
सदरील सबज्युननयसस आणण कॅडेट गटाच्या राष्ट्रीय स्पर्ाांचे ज्यूदो फेडरे शन ऑफ इंडडयाने प्रसत
ृ केलेले ददनांक 06

ऑक्टोबर 2021 पररपत्रकान्िये आपण आता या गटांची राज्यस्पर्ास आयोस्ट्ित करणार आहोत. ज्यद
ु ो फेडरे शन ऑफ
इंडडयातफे सबज्युननयसस आणण कॅडेट गटाच्या राष्ट्रीय स्पर्ास ददनांक 07 ते 13 नोव्हें बर 2021 दरम्यान इंडोर स्टे डीयम,
चंददगड विद्यापीठ, खरार, पंिाब 140413 येथे आयोस्ट्िल्या असल्याचे कळविले आहे .
48 व्या राज्य सबज्युननयसस-कॅडेट ज्युदो स्पर्ेचा तपशील खालीलप्रमाणे ;
1) कालावर्ी:

ददनांक 30 आणण 31 ऑक्टोबर 2021 (शननिार आणण रवििार)

2) ठिकाण:

शांनतननकेतन लोक विद्यापीठ, मार्िनगर मागस, िसंतदादा पाटील साखर कारखान्यासमोर, सांगली

3) वेळापत्रक:

(1)ददनांक 30 ऑक्टोबर–खेळाडुंचे सकाळी 8.00 िािेपयांत आगमन, त्यानंतर ियाचे दाखले तपासणे,

ििने घेणे. दप
ु ारी 01.00 िािता व्यिस्थापक मीदटंग, लॉटस टाकणे, उद्घाटन समारं भ आणण स्पर्ेस प्रारं भ
(2) दद. 31 ऑक्टोबर- स्पर्ास- सकाळी 8 ते स्पर्ास िेळापत्रक संपेपयांत.

4) एंरी फॉमस िेबसाईटिर

असून तो व्यिस्ट्स्थत टाईप करून ददनांक 26.10.2021 पयसन्त महाराष्ट्र ज्युदो संघटनेच्या

िेबसाईटिर (www.mahajudo.com)अपलोड करािा. सवस एंरी (प्रवेशिका) ऑनलाइन पद्र्िीनेि स्वीकारल्या िािील.

यासाठी आपण आपल्या खेळाडूंची यादी त्यांच्या तपशीलांसह आणण प्रत्येकाचा पासपोटस आकाराचा फोटो आर्ी तयार

ठे िािा. एंरी भरण्याआर्ी सिाांनी खालील महत्िाचे मुद्दे लक्षात घ्यािेत आणण मगच फॉमस ऑनलाइन सबसमट करण्यास
सुरुिात करािी.

(ऑनलाइन प्रवेशिका भरिाना आपणास काही अडिण आली िर लगेिि श्री आदिस िेट्टी – 98338-57072 यांच्यािी
संपकस सार्ावा.)

ऑनलाइन एंरी (प्रिेसशका) भरण्यासाठी आपण आपल्या खेळाडूंची यादी सिासत आर्ी खेळाडूंच्या तपशील आणण
प्रत्येकाचा पासपोटस आकाराचा फोटो आर्ी तयार ठे िािा. एंरी भरण्याआर्ी सिाांनी खालील महत्िाचे मद्
ु दे
लक्षात घ्यािेत आणण मगच फॉमस ऑनलाइन सबसमट कण्यास सरु
ु िात करािी.
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1. प्रिेसशकाच्या यादीमध्ये खेळाडूंची पूणस नािे, िन्मतारीख, पत्ता (स्ट्िल््याचे नाि) आर्ार काडस नंबर आदी
मादहती भराियाची आहे . यासाठी ऑनलाइन यादी भरण्याआर्ी आपण खेळाडूंच्या नािांचे स्पेसलंगसह
ही सिस मादहती सुननस्ट्चचत करािी.

2. www.mahajudo.com या आपल्या िेबसाइटिर िािे.
3. तेथे अपलोड Entry Form या दठकाणी स्ट्क्लक करािे

4. यानंतर सिस स्ट्िल्हयांची यादीचे पेि येईल. त्यातील आपल्या स्ट्िल््याच्या नािािर आपण स्ट्क्लक करािे.
5. येणार्या बॉक्समध्ये आपल्याला ददलेला पासिडस टाकािा.
6. पासिडस टाकल्यािर एंरी फॉमस आपल्यासमोर येईल, तो फॉमस प्रथम नीट िाचािा.

7. या फॉमसमध्ये आपल्या स्ट्िल््याचे नाि, खेळाडूंचा ियोगट टाईप केल्यािर मुले आणण मुली खेळाडूंच्या
नािाची यादी भरण्यासाठी सरु
ु िात करािी.

8. पण
ू स नाि आणण ििनगट भरल्यानंतर प्रत्येक खेळाडूचे आपण िन्मतारखेचे ननर्ासररत दाखले, आर्ार
काडस आणण खेळाडूचा फोटो अपलोड करायचा आहे .

9. ऑनलाइन फॉमसमध्ये यादी पण
ू स रूपाने व्यिस्ट्स्थत असल्याची खात्री करािी आणण ती झाल्यानंतरच
सबमीट बटण स्ट्क्लक करािे.

10. आपण पाठविलेल्या खेळाडूच्या मादहतीच्या आर्ारे आपण खेळाडूंची स्पर्ास-प्रमाणपत्रे आणण नोंदणी

ओळखपत्रे तयार करून दे णार आहोत. ज्या खेळाडूंना ओळखपत्रे ददली िातील त्या खेळाडूंना यापुढे
तीन िर्ाांपयांत आयोस्ट्ित होणार्या राज्यस्पर्ेसाठी िन्मतारखेचे दाखले पुन्हा एमिेएला सादर करण्याची
गरि नाही.

स्ट्िल््याने एंरीद्िारे पाठविलेल्या खेळाडूंची नािे पुढील कायसिाहीसाठी म्हणिे ओळखपत्र, लॉटससाठी िापरली

िाऊन त्याच नािांची खेळाडूंची यादी ओळखपत्रे आणण प्रमाणपत्रे कम््यट
ु रच्या माध्यमातून वप्रंट करण्यासाठी
िापरली िाईल.

यासाठी सिाांना पुन्हा एकदा सूचना की, खेळाडूंच्या मादहतीच्या वििरणामध्ये योग्य स्पेसलंगसह पूणस नाि,

िन्मतारीख इत्यादी, स्ट्िल्हा सचचिांनी अत्यंत काळिीपूिक
स भरािी. यदाकदाचचत िर नािांमर्ील काही चुका
झाल्यास आणण त्याप्रमाणे आयडी-काडस आणण सदटसफफकीट वप्रंट झाल्यास परत ओळखपत्रे फकं िा प्रमाणपत्रे
तयार केले िाणार नाहीत आणण या नक
ु सानीस जिल्हा संघटना सवसस्वी िबाबदार असेल.

एंरी फॉमसिर अध्यक्ष अथिा सचचि यांनी स्िाक्षरी करून हा फॉमस अचर्कृत संघ व्यिस्थापकांबरोबर स्पर्ेदठकाणी
िन्मतारखेच्या दाखल्यांसह द्यािा.

o एंरीबरोबर प्रत्येक खेळाडूचे िन्मतारखेचे मूळ (ओररस्ट्िनल) दाखले आणण त्यांच्या झेरॉक्स-प्रती
िमा कराियात तसेच एक पासपोटस आकाराचा फोटो िमा करािा.

o मूळ कागदपत्रे पादहल्यािर झेरॉक्स दाखले प्रमाणणत करून MJA रे कॉडससाठी ठे िले िातील
आणण मूळ कागदपत्रे स्ट्िल्हा संघ व्यिस्थापकांकडे लगेिि ददली िातील.

o त्यामुळे संघ व्यिस्थापकांनी झेरॉक्स दाखले सत्यावपत झाल्यािर मूळ दाखले आठिणीने

न्यािेत. ही िबाबदारी संघ व्यिस्थापकांची असेल. ते संघ व्यिस्थापकांनी मूळ दाखले परत न
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नेल्यास / गहाळ झाल्यास राज्य ज्यद
ु ो संघटनेचे कोणतेही पदाचर्कारी, आयोिक संघटनेचे
पदाचर्कारी अथिा स्पर्ेसाठी नेमलेले कोणतेही तांत्रत्रक अचर्कारी िबाबदार असणार नाहीत

याची नोंद घ्यािी आणण संघ व्यिस्थापकांना काम झाल्यािर दाखले परत घेण्याच्या सच
ू ना
स्ट्िल्हा सचचिांनी गांसभयासने द्याव्यात.

➢ पाठिलेल्या एंरीमध्ये आपण ददनांक 26.10.2021 रोिीच्या रात्रो 11.59 पयसन्त बदल करू शकता, मात्र
त्यानंतर केले बदल हे उशीराची एंरी समिली िाईल.

➢ ददनांक 26.10.2021 रोिी रात्रो 11.59 नंतर एंरी स्िीकारणे ससस्ट्स्टम बंद करे ल.
➢ प्रिेसशकांमर्े ददल्या गेलेल्या ििनगटामध्येच खेळाडूला खेळािे लागेल.
•
•

प्रवेि िुल्क: रुपये 300/- प्रत्येकी. ननमंत्रत्रत संघ िावर्सक शुल्क रुपये 3,000/- .

भोिन िुल्क: रुपये 450/- यामध्ये दद. 30 आणण 31 ऑक्टोबर 2021 रोिीचे एकूण 2 न्याहारी, 4 भोिन
सामील आहे.

•

तनवास व्यवस्था: ददनांक 30.10.2021च्या दप
ु ारी 12.30 पासन
ू ते 31.10.2021 रोिीच्या संध्याकाळपयांत
केलेली आहे.

•

अनामि रक्कम: प्रत्येक संघास रु 1,000/- अनामत रक्कम िमा करािे लागतील.

•

ररपोठटिंग: सिस संघांनी ददनांक 30.10.2021 रोिी सकाळी 08.00 पयसन्त स्पर्ासस्थळी पोहोचणे आिचयक आहे .

•

पंिांनी ठद. 30.11.2021 रोिी सकाळी 10 वािेपयिंि पोहोिणे गरिेिे आहे .

•

स्पर्ास तनयम: स्पर्ास िेएफआयच्या नूतन प्रचसलत ननयमांप्रमाणे आयोस्ट्िल्या िातील.

✓ सदरील प्रिेश शुल्क एकूण संघातील खेळाडूच्
ं या संख्येनुसार रुपये 300/- प्रत्येकी

याप्रमाणे बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या आपल्या गािातील शाखेत खाते क्रमांक 20
12 45 16 561 यामध्ये भरािे. बँकेच्या पैसे भरणा पाितीची फोटोकॉपी श्री रिी

मेटकर यांना (94227-62631) यािर लगेच व्हाट्सअप करािी आणण मूळ पािती
सांगली येथे स्पर्ासस्थळी एंरी फॉमस बरोबर द्यािी.

✓ भोिन खचस, संलग्नता शल्
ु क आणण ओळखपत्राचे शल्
ु क हे स्पर्ासस्थळी द्यािेत.
✓ फक्ि प्रवेि िुल्क बँकेच्या खात्याि भरावे.

ननमंत्रत्रत संघांसाठी प्रिेश शुल्काव्यनतररक्त िर्ासतील तीनही स्पर्ाांचे एकत्रत्रत शुल्क सबज्युननयसस स्पर्ाांिेळी िमा

करण्याबाबतच्या सातारा येथील 23.07.2017 रोिी आयोस्ट्ित िावर्सक सिससार्ारण बैठकीमर्ील एकमताच्या ठरािाप्रमाणे ,
सिस ननमंत्रत्रत संघांना सबज्युननयसस-कॅडेट,ज्युननयसस तसेच ससननयसस स्पर्ाांचे िावर्सक एकत्रत्रत शुल्क रुपये 3000/- सांगली
येथेच भरािे लागेल.

6) नोंदणी ओळखपत्र िल्
ु क: रु. 100/- प्रत्येकी (खेळाडूची नोंदणी तीन िर्ासतन
ू फक्त एकदाच करायची आहे .)
मुली आणण मुलांच्या रहाण्यािी, खेळण्यािी आणण भोिनािी व्यवस्था – दद. 30 ऑक्टोबर 2021 सकाळ पासून ते 31
ऑक्टोबर 2021 रात्रीपयांत शांनतननकेतन लोक विद्यापीठ, मार्िनगर मागस, िसंतदादा पाटील साखर कारखान्यासमोर,
सांगली येथे केली आहे.
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व्यिस्थापक-प्रसशक्षक नसलेल्या संघास ननिासाची व्यिस्था करून ददली िाणार नाही.
12) वयगट: िन्मतारखेची मयासदा –
सबज्युननयसस गट -12 िर्ाांिर आणण 15 िर्ाांखाली

(कॅलेंडर िर्स 2009-2008 आणण 2007 िर्ासतील िानेिारी ते डडसेंबर मदहन्यांमध्ये मध्ये िन्मलेले खेळाडू)
कॅडेट गट – 15-16-17 िर्ाांचे खेळाडू अथासत 15 िर्स पूणस आणण 18 िर्ासखाली

(कॅलेंडर िर्स 2006-2005 आणण 2004 िर्ासतील िानेिारी ते डडसेंबर मदहन्यांमध्ये मध्ये िन्मलेले खेळाडू)

खेळाडू त्यांच्या संबंचर्त ििनगटामध्येच खेळू शकतील. िन्मतारखेच्या दाखल्यासंदभासत िेएफआयच्या ननयमाप्रमाणे

खालीलिीन मूळ अचर्कृि प्रतिमर्े त्यांच्या झेरॉक्ससह ियाचा दाखला आणणे गरिेचे आहे. याशिवाय खेळाडूला
खेळण्यास परवानगी शमळणार नाही.
•

अ) महानगरपासलका / पंचायत ससमती अथिा समरूप शासकीय अचर्कृत व्यस्ट्क्तद्िारा िारी ियाचा दाखला /
विभागातील सक्षम मख्
ु य िैद्यकीय अचर्कारी यांनी लेटरहे डिर सहीसशक्यांनीशी िारी केलेला दाखला,

•

ब) मुख्याध्यापक / प्राचायस यांनी लेटरहेडिर सहीसशक्यांनीशी िारी केलेले प्रमाणपत्र ( यामर्े िन्मतारीख, िडडलांचे
नाि, विद्यार्थयासचा सशकत असलेला िगस, पत्ता, टे सलफोन क्रमांक, आणण शाळे चा फॅक्स आणण दरू ध्िनी क्रमांक
सलदहलेला असायला हिा. ही मादहती विद्यार्थयासच्या पासपोटस आकाराच्या फोटोिर रबरी सशक्का आणण
मुख्याध्यापक / प्राचायस यांच्या स्िाक्षरीसह साक्षांकीत (अटे स्टे ड) केलेले हिे.

•

क) भारत सरकारतफे िारी केलेल्या आर्ार काडासची मूळ प्रत

हे तीनही दाखले अननिायस असून यासशिाय खेळाडूस खेळू ददले िाणार नाही. (दाखल्याच्या प्रमाणासाठी िेएफआयचे
स्पर्ेसंदभासतील मळ
ू इंग्रिी पररपत्रक ग्रा्य र्रले िाईल. खेळाडुंचे िय हे कॅलेंडर िर्ासप्रमाणे िानेिारी ते डडसेंबर असे
गह
ृ ीत र्रले िाईल.)

विनगट- सबज्युतनयसस- मुल-े मुली
12

िर्ाांिर

(ियिर्े
पण
ू स

12 25 फकलोिर आणण 30 फकलो आणण

झालेली)
आणण
िर्ासखाली.

सबज्युननयसस - मुले -9 ििनगट

2009-2008

23 फकलोिर आणण 28 फकलो आणण

खाली

खाली

30 फकलोिर आणण 35 फकलो आणण

28 फकलोिर आणण 32 फकलो आणण

15 खाली

िन्मसाल-

सबज्युननयसस मुली-9 ििनगट

खाली

35 फकलोिर आणण 40 फकलो आणण

32 फकलोिर आणण 36 फकलो आणण

खाली

खाली

40 फकलोिर आणण 45 फकलो आणण

36 फकलोिर आणण 40 फकलो आणण

आणण 2007 खाली

खाली

45 फकलोिर आणण 50 फकलो आणण

40 फकलोिर आणण 44 फकलो आणण

खाली

खाली

खाली

खाली

50 फकलोिर आणण 55 फकलो आणण

44 फकलोिर आणण 48 फकलो आणण
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55 फकलोिर आणण 60 फकलो आणण

48 फकलोिर आणण 52 फकलो आणण

खाली

खाली

60 फकलोिर आणण 66 फकलो आणण

52 फकलोिर आणण 57 फकलो आणण

खाली

खाली

66 फकलोिर

57 फकलोिर

विनगट- कॅ डेट मुल-े मुली
15

िर्ासिर

(ियिर्े

झालेली) आणण

कॅडेट मल
ु े -8 ििनगट

कॅडेट मल
ु ी -8 ििनगट

15 पूणस 50 फकलो खाली

40 फकलो खाली

60 फकलो खाली

48 फकलो खाली

66 फकलो खाली

52 फकलो खाली

73 फकलो खाली

57 फकलो खाली

81 फकलो खाली

63 फकलो खाली

90 फकलो खाली आणण

70 फकलो खाली आणण

90 फकलोिर

70 फकलोिर

18 िर्ासखाली
(म्हणिेच
15-16 आणण 17 िर्े)
िन्मसाल2004, 2005 आणण 2006

55 फकलो खाली

44 फकलो खाली

वय सत्यापन िांिणी (Age Verification Test -AVT)
िय सत्यापन चाचणी म्हणिे डडस्ट्िटल एक्सरे टी डब्लल्यु टे स्ट. यासाठी खालील मादहती नीट िाचािी;

मागील िर्ीपासन
ू फेडरे शनने ियाच्या सत्यापनाविर्यी चाचणी करण्याची प्रफक्रया अननिायस केलेली आहे. या चाचणीसशिाय
राष्ट्रीय स्पर्ेमध्ये खेळू ददले िाणार नाही. आपण िरी राज्यस्पर्ेसाठी ही चाचणी अननिायस करणार नसलो तरी राष्ट्रीय
स्पर्ेसाठी ननिडल्या गेलेल्या खेळाडूंनी मात्र ही चाचणी करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे, राज्याच्या संघामध्ये िे खेळाडू

ननिडले िातील त्या खेळाडूंनी सांगली येथील स्पर्ास संपल्यािर लगेचच ही चाचणी त्यांच्या गािी करािी अन्यथा त्यांना
राष्ट्रीय स्पर्ेमध्ये खेळू ददले िाणार नाही. िक्यिो ही चाचणी शासकीय दिाखान्यात करािी. िर तशी सोय आपल्याकडे

उपलब्लर् नसेल तरच ती इतर दठकाणी करािी. याचे कारण म्हणिे गतिर्ी खेलो इंडडया स्पर्ासदरम्यान काही खेळाडूंना
प्रमाणणत चाचणी पुरािा असूनही अडचणीचा सामना करािा लागला आणण राष्ट्रीय स्पर्ेत खेळण्यापासून मुकािे लागले.
अशा िेळेस शासकीय दिाखान्यातील पुरािा हा सबळ ठरू शकतो.

फेमीतनटी कंरोल- ज्यद
ू ो फेडरे शन ऑफ इंडडयाने पररपत्रकात सचू चत केल्याप्रमाणे प्रत्येक मदहला खेळाडूस त्रीरोग तज्ांतफे
इंग्रिी अथिा दहन्दी भार्ेत िारी केलेले िैद्यकीय प्रमाणपत्र आणािे लागेल ज्यात सेक्स आणण नॉन प्रेग्नंसी ररपोटस
असेल.
सदरील प्रमाणपत्र राज्य स्पर्ेसाठी आिचयक नाही परं तु िे खेळाडू या स्पर्ेतून राष्ट्रीय स्पर्ेसाठी ननिडले िातील अशा
मदहला खेळाडूंनी मात्र सदरील प्रमाणपत्र स्ित: बरोबर ठे िािे लागेल.

आरठटवपशसआर (RTPCR) टे स्ट: राज्य आणण राष्ट्रीय स्पर्ास या दोहोंसाठी स्पर्ेआर्ी 72 तास केलेली आरदटवपससआर
(RTPCR) चाचणीचे ननगेदटव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र आिचयक असेल.
या स्पर्ास कोविड-19 संक्रमणाच्या पाचिसभूमीिर आयोस्ट्ित केल्या िात असल्याने शासनाचे या संदभासतील सिस ननयम
लागू असतील. खेळाडूंनी सतत मुखपट्टी (मास्क) लािािा. आयोिकांना सॅननटायझर ठे िण्याच्या सूचना ददलेल्या आहेत

तरीही प्रत्येकाने स्ित: सोबत सॅननटायझर बाटली ठे िािी आणण सामास्ट्िक अंतर पाळािे. खबरदारीचा भाग म्हणून स्पर्ास
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हॉलमध्ये ज्या गटाच्या स्पर्ास आहेत त्याच गटाच्या खेळाडूंना दोिोमध्ये प्रिेश ददला िाईल. बाकी खेळाडू दोिोबाहे रच
असतील. या रोगाची व्या्ती, लक्षणे पहाता ही खबरदारी घेतली िाईल त्यामुळे सिाांचे सहकायस अपेक्षक्षत आहे..

13) आिपयांतचा अनुभि असा आहे की, राष्ट्रीय स्पर्ेसाठी राज्याच्या संघामध्ये ननिडल्या गेलेल्या खेळाडूंपैकी काही

खेळाडू स्पर्ेच्या शेिटच्या ददिशी सूचना दे ताना हिर नसतात, तेंव्हा संबंचर्त खेळाडू अनुपस्ट्स्थत राहू नयेत याची
काळिी संघ व्यिस्थापकांनी घ्यािी आणण या समदटंगसाठी खेळाडू उपस्ट्स्थत रहाण्याची ताकीद द्यािी.

फेडरे शननी कळविल्याप्रमाणे राष्ट्रीय स्पर्ेच्या सहभागासाठी ननर्ासररत ज्युदोगी घालूनच खेळािे लागेल. यासाठी अशा
ज्युदोगीची उपलब्लर्ता करणे ही िबाबदारी राज्य संघामध्ये ननिडल्या गेलेल्या प्रत्येक खेळाडूची िैयस्ट्क्तक िबाबदारी
असेल.

केंद्र सरकारच्या र्ोरणानुसार डोवपंगबाबत कडक र्ोरण राबिले िात असल्याने डोवपंग टे स्ट गांसभयासने केल्या
िात आहे त. काही ददिसांपूिी खेळाडूंच्या अशा चाचणी करून दोर्ी खेळाडूंना खेळण्यास बंदी आणल्याचेही

सिस राज्य संघटनांना फेडरे शनने कळिले आहे . त्यामुळे आपण आपल्या स्ट्िल््याच्या संघामर्ील प्रत्येक
खेळाडूकडे िातीने लक्ष दे िन
ू खेळाडू अशा गैर गोष्ट्टी करत नाहीत याची खातरिमा करािी. डोवपंग टे स्टची
सुरुिात राज्य स्पर्ेपासून करण्याचाही शासनाचा मानस आहे याची िाणीि खेळाडूंना करून द्यािी िेणेकरून

मेडलच्या छोट्या मोहापायी खेळाडूने आपले संपूणस कररयर आणण आयुष्ट्य वाया घालवण्यापासून आपण
सवािंनी परावत्त
ृ करावे.

राज्य संघामध्ये ननिड झालेल्या खेळाडूला राष्ट्रीय स्पर्ास सहभाग बंर्नकारक आहे . संयुस्ट्क्तक कारणासशिाय अथिा

योग्य िेळी पि
ू सकल्पना न दे ता राष्ट्रीय स्पर्ेस अनुपस्ट्स्थत राहून पयासयाने राज्याच्या खेळाडूंिर अन्याय करणार्या
खेळाडूिर ननलंबनाची आणण आचथसक दं डात्मक कारिाई करण्याचा ठराि राज्य संघटनेनी पाररत केला आहे .
महाराष्ट्र ज्युदो संघटना कोणत्याही पररस्ट्स्थतीत, कोणाचेही गैरितसन कदावपही सहन करणार नाही.स्पर्ास आणण ननिास
या दठकाणी असभ्यपणा, मोठयाने आिाि करणे, मोबाईलिर इतरांना त्रास होईल असा त्याचा िापर करणे इत्यादी
गैरितसनकोणीही करू नये. ननिास, भोिन आणण खेळण्याचा पररसर येथे गैरितसन केल्याची मादहती कळिण्याची िबाबदारी
सामानयक राहील. याचबरोबर मालमत्तेचे नुकसान कोणीही आणण कोणत्याही कारणाने केल्यास त्या संबंचर्त संघाकडून
तो खचस िसूल तर केलाच िाईल सशिाय संबंचर्तांिर कडक कारिाई केली िाईल. महाराष्ट्राच्या संघातील त्या स्ट्िल््याचे

स्थान िाणे अथिा स्ट्िल््याचे ननलंबनदे खील होिू शकते याची गंभीर नोंद घेऊन, आपल्या सशस्तवप्रय खेळाची परं परा

िबाबदारीने सिाांनीच पुढे न्यािी ही सिाांनाच आग्रहाची विनंती. यासाठी संघव्यिस्थापक आणण संघाबरोबरील प्रसशक्षकांना
प्रत्येक स्ट्िल््याच्या सचचि/अध्यक्षांनी िागरूक रहाण्याच्या सूचना द्याव्यात.
•

िैद्यकीय/अपरीहायस कारणासशिाय मॅटिर येिून न खेळता िॉकओव्हर दे णार्या खेळाडूस / संघास दरिेळी रु
100/- दं ड केला िाईल. कारणाची सत्यता राज्य संघटना तांत्रत्रक ससमनत सचचि पडताळून पाहातील.

14) संघातील खेळाडूंच्या विम्याची िबाबदारी संबंचर्त स्ट्िल््याची असेल. खेळाडूंना स्पर्ेच्या कालािर्ीमध्ये अथिा

स्पर्ेकररता येताना अथिा स्पर्ेहून आपल्या गािी परतताना कोणत्याही घटनेमुळे होणार्या इिांची / दघ
ु सटनांची िबाबदारी
संयोिक संघटना अथिा महाराष्ट्र ज्यद
ु ो संघटनेिर फकं िा त्यांच्या पदाचर्कार्यांिर रहाणार नाही. मात्र स्पर्ेदरम्यान

प्राथसमक उपचाराची सोय आयोिकांकडून स्पर्ास दठकाणी करण्यात येईल. पुढील गंभीर उपचाराचा खचस आणण सोय ज्यात्या संघास करािी लागेल याची नोंद घ्यािी.
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15) सभासद नसणार्या स्ट्िल्हा संघटनेस स्पर्ेमर्े सहभाग दे ण्या-न दे ण्याचा अचर्कार महाराष्ट्र ज्युदो संघटनेकडे सुरक्षक्षत
असेल.

16) प्रत्येक स्ट्िल््यातील खेळाडू हा त्या स्ट्िल््यातील रदहिासी असायला हिा. अथासत कोणताही खेळाडू स्ित:चा स्ट्िल्हा
सोडून इतर स्ट्िल््यातन
ू खेळताना आढळल्यास त्यािर कारिाई होईल तसेच त्यास मदत करणार्या संबंचर्त क्लब /
स्ट्िल्हयािरही कारिाई होईल.

17) सिस पत्रव्यिहार संघटनेच्या लेटरहेडिर प्राचर्कृत व्यिस्थापक अथिा सचचि यांच्या स्िाक्षरीने व्हािा.

✓ आयिेएफच्या/िेएफआयच्या नव्या ननयमांनुसार खेळाडूस प्रोत्साहन दे ताना (चचयररंग करताना) अथिा कोणत्याही
प्रसंगी रे फरीच्या ननणसयािर आक्षेपाहस प्रनतफक्रया दे णे, रे फरीचे लक्ष विचसलत करणे आदी घडल्यास कारिाई
करण्यात येिू शकते.

✓ रे फरींचा ननणसय अंनतम असेल. रे फरीच्या ननणसयाबाबत आक्षेप असल्यास फक्तसंघाच्याव्यिस्थापकांनीया संदभासत
मॅट चेअरमन / स्पर्ास संचालक यांच्याशी संपकस सार्ािा.
✓ आक्षेपाहस सामन्याचे रे कॉडडांग पहाताना राज्य संघटनेच्या अचर्कृत कॅमेरामर्ीलच रे कॉडडांग पादहले िाईल,
िैयस्ट्क्तक मोबाइलचे रे कॉडडांग गह
ृ ीत र्रले िाणार नाही.

महाराष्ट्र ज्यद
ु ो संघटनेच्या सिस उपक्रम/कायसक्रमाबाबत मादहती सिाांना कायम उपलब्लर् व्हािी यासाठी इंटरनेटिर
www.mahajudo.com हे संकेतकेंद्र उपलब्लर् असून इच्छुकांनी कृपया यािरून मादहती घ्यािी.
कळािे,

आपला विचिासू,

शैलेश दटळक
िनरल सेक्रेटरी
महाराष्ट्र ज्युदो असोससएशन

माठहिी सािी संपकस;
श्री शैलेश दटळक

िनरल सेक्रेटरी,
महाराष्ट्र ज्युदो

gs.mahajudo@gmail.com
94220-29656

ज्युदो संदभासतील अडचणीसाठी

संघटना
श्री आदशस शेट्टी
श्री विकास दे साई

महाराष्ट्र ज्युदो
संघटना

98338-57072
94216-76837

adarsh.shetty07@outlook.com
;
vikas.acem@gmail.com

िेबसाईट, एंरीफॉमस भरणेअपलोड अडचणीसाठी
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श्री चन्द्रशेखर साखरे
श्री अतुल िार्ि

सांगली डड. युथ

ज्युदो असोससएशन

94221 28009

स्पर्ेसंदभासतील प्रचन (भोिन-ननिास आदीसाठी) संपकस

94203 30555

Steps to upload EntryForms
1. Visit www.mahajudo.com
2. Under Events menu, click on Entry form sub-menu.
3. You will find tournament names on that page. Click on the tournament for which
the entry form is needed. Entry form will be downloaded.
4. Fill the entry form (in excel sheet format).
5. On website, under Events menu, click on "Upload entry form" submenu.
6. A login page will open. There enter the credentials shared with you.
7. On login, you will see the tournament name, below that there will be a place to
upload the file. Click on that button, and select the entry file which you have filled.
8. If the file gets uploaded successfully, you will redirected to a page, where you can
find the name of the players which you entered in the entry. Kindly check the name
and entries.
If there is any change, kindly contact Adarsh Shetty (9833857072)

Page 8 of 8 CIRCULAR- 48th Sub Juniors & Cadet State JudoChampionship, Sangli-2021

