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राज्य स्पर्ाा पररपत्रक /सिसियिा/पुणे-बालेवाडी /2021-22     09 फेबु्रवारी 2022 
 

माििीय अध्यक्ष / िसिव  

िंलग्न आसण सिमंसत्रत सिल्हा जु्यदो िंघटिा 
 

विषय: 48 व्या पुरुष आवि मविला राज्य विवियिस जू्यदो स्पर्ास आवि वििड चाचिी स्पर्ास, पुिे 2021-22 
 

महोदय / महोदया, 
 

कळसवण्याि आिंद होतो की, 48 व्या राज्यस्तरीय वररष्ठ गट (सिसियिा) पुरुष आसण मसहला राज्य जू्यदो स्पर्ाा आसण 

राष्ट्र ीय सिवड िािणी स्पर्ाा सदिांक 17, 18, आसण 19 फेबु्रवारी 2022 (गुरुवार ते शसिवार) दरम्याि बालेवाडी, पुणे येथे 

आयोसिली आहे. िदरील स्पर्ाा महाराष्ट्र  जू्यदो िंघटिा आयोसित करत आहे.  

स्परे्िा तपशील खालील प्रमाणे; 

१) स्पर्ाा कालावर्ी:  सदिांक 17, 18 आसण 19 फेबु्रवारी 2022 

२) स्परे्िे सिकाण:  बालेवाडी क्रीडा िंकुल, पुणे  

३) स्परे्िे वेळापत्रक:   

सदिांक 

17 फेबु्रवारी 22 

पुरुष खेळाडूूंचे दुपारी 12.00 िाजेपयंत आगमि आसण वििे  

मॅिेििा समसटंग / डर ॉि : 02.00 वािता; िंध्याकाळी 04.00 वािलेपािूि स्पर्ाािा प्रारंभ  

सदिांक 

18 फेबु्रवारी  

2022 

उवारीत पुरुष स्पर्ाा ;  

मविला खेळाडूूंचे  दुपारी 12.00 िाजेपयंत आगमि आसण वििे; 

 मॅिेििा समसटंग / डर ॉि : 05.00 वािता; िंध्याकाळी 06.00 वािलेपािूि स्पर्ाािा प्रारंभ 

सद.19 फेबु्रवारी 22 उवारीत मसहला स्पर्ाा; 

➢ िवा सिल्ह्ांिा सविंती आहे सक, कोसवड -19 आसण ओमायक्रॉि िंिगााच्या पार्श्ाभूमीवर पुरुष आसण मसहला 

खेळाडंूिी उपस्थथती वेगवेगळ्या सदवशी िोदंवायिी आहे.  

➢ िवा स्पर्ाकांिी स्परे्आर्ी 72 ताि आरटीपीिीआर िािणी करूि घेणे आवश्यक आहे. त्यासशवाय स्परे्त 

िहभागी होता येणार िाही. प्रते्यक खेळाडूिे मास्क आसण िॅसिटायझर िोबत आणावा.  

➢ कोणीही मसहला खेळाडूिे सद.17 फेबु्रवारी 2022 रोिी स्पर्ााथथळी येऊ िये.  

अतं्यत किीण काळात या स्पर्ाा केवळ खेळाडंूच्या सहताच्या बांसर्लकीमुळे वेळेत आयोसित केल्या िात अिल्यािे िवा 

िसिवांिा सविंती की त्यांिी त्यांच्या सिल्ह्ांिे िंघ सिदेसशत वेळेप्रमाणे पािवावेत आसण या पररपत्रकामधे्य सदलेल्या 

िूििेप्रमाणे खेळाडंूिी तंतोतंत वताि करण्यािी िूििा द्यावी.  

४) प्रवेश शुल्क: रू. 300/- प्रते्यकी  

➢ कोसवडच्या पार्श्ाभूमीवर खेळाडंूिा असर्क आसथाक भार िको म्हणूि सिवाि व्यवथथा तिेि भोिि व्यवथथा 

खिाािा भार महाराष्ट्र  जू्यदो िंघटिेतफे उिलण्यात येईल.   

5) हमी िमा -रु 1,000/- प्रसत िंघ (मुलांिे वेगळे आसण मुलीिें वेगळे सडपॉसझट द्यावे लागेल) 

6) प्रते्यक िंघाच्या खेळाडूि एकाि वििगटात खेळता येईल. प्रते्यक वििगटातील सविेते खेळाडू राष्ट्र ीय स्परे्िािी 

महाराष्ट्र  ‘बी’ िंघामधे्य थथाि समळवूि राज्यािे प्रसतसिसर्त्व करतील.  ज्या वििगटामधे्य मंुबई िंघािा खेळाडू प्रथम आला 

अिेल त्या वििगटाच्या उवाररत पदक सविेत्यांमरू्ि स्पर्ाा घेऊि / पररस्थथतीिुरूप सिणाय घेऊि खेळाडूिी सिवड केली 

िाईल. 

7) एंटर ी फॉमा: िवा सिल्ह्ांिी आपल्या सिल्ह्ािी एंटर ी ऑिलाईि पद्धतीिे भरायिी आहे. आपण गेल्या दोि वषाांपािूि याि 

पद्धतीिे एंटर ी फॉमा भरत अिल्यािे आसण हा एंटर ी फॉमा किा भरायिा हे मागील प्रते्यक पररपत्रकामधे्य सवसृ्ततपणे सवशद 

केले अिल्यािे यावेळी या पररपत्रकामधे्य ते वणाि सदले गेलेले िाही. मित्वाची गोष्ट कृपया लक्षात ठेिािी की, खेळाडूचे 

ओळखपत्र, लॉटि आवि प्रमािपत्र आपि पाठिलेल्या एूं टर ी फॉमस िरूिच तयार केले जात अिल्यािे खेळाडूच्या 

िािातील से्पवलूंगची चूक एूं टर ी फॉमस मधे्य करू िये. सिल्हा िंघटिेच्या लेटरहेड्वरील एंटर ीच्या हाडाकॉपीवर सिल्हा 

िंघटिेिे अध्यक्ष अथवा िसिव यांिी स्वाक्षरी आवश्यक आहे. अशी लेटरहेड्वरील हाडाकॉपी असर्कृत िंघ 
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व्यवथथापकाबरोबर स्पर्ााथथळी द्यावी. एंटर ीिह प्रते्यक खेळाडूिे िन्मतारखेिी मूळ कागदपते्र / दाखले आसण त्याच्या 

छायाप्रती एका पािपोटा फोटोिह िमा करावा. मूळ कागदपते्र तपािल्यावर छायाप्रती रेकॉडािािी िेवल्या िातील आसण 

मूळ कागदपते्र सिल्हा िंघ व्यवथथापकांकडे लगेिि िुपूदा  केली िातील. त्यामुळे सह कागदपते्र परत िेण्यािी िवास्वी 

िबाबदारी िंघ व्यवथथापकांिी आहे. मूळ कागदपते्र ि िेल्याि अथवा गहाळ झाल्याि राज्य िंघटिा अथवा त्यांिे स्पर्ाा 

पदासर्कारी िबाबदार राहणार िाहीत. आपल्या सिल्ह्ािी एंटर ी सदिांक 15 फेबु्रवारी 2022 पयांत अपलोड करावी. 

15/02/2022 रोिी रात्री 11.59 समसिटांिी एंटर ी बंद होतील. खेळाडूिी एंटर ी ज्या वििगटात आहे त्याि वििगटात त्या 

खेळाडूि खेळावे लागेल.  

➢ िवा पंिािी सदिांक 17/02/2022 रोिी िकाळी 10.00 वािेपयांत स्पर्ााथथळी उपस्थथत राहावे.   

8) स्पर्ाा सियम: स्पर्ाा िेएफआयच्या िूति प्रिसलत सियमांप्रमाणे घेण्यात येतील.  

➢ यािाठी िव्या वियमाूंची ओळख िोण्यािाठी पूंच, प्रविक्षक आवि खेळाडूूंिाठी क्लिविक घेण्यात येईल.  

9) विि गट: खेळाडूचे िय िषस 2022 मधे्य 15 िषे पूिस झालेलूं अिले पाविजे; 18 वषाांखालील खेळाडंूच्या 

पालकांकडूि सिल्हा िंघटिांिी हमीपत्र भरूि घ्यावे. सह िंपूणातः िबाबदारी सिल्हा जू्यदो िंघटिेिी आहे. हमीपत्रासशवाय 

कोणत्याही सिल्हा िंघटिेिे खेळाडूि खेळू देऊ िये. या हमीपत्रािा िमुिा या पररपत्रकािोबत सदलेला आहे. आपल्या 

िंघातफे खेळणाऱ्या प्रते्यक खेळाडूच्या पालकांिी सिल्हा िंघटिेकडे हमीपत्र भरूि सदलेले आहे अिे महाराष्ट्र  जू्यदो 

िंघटिा िमिेल.  

15 वषाांवरील पुरुष खेळाडू विि गट (एकूण 7)    15 वषाांवरील मसहला खेळाडू विि गट (एकूण 7) 

60 सकलोखाली                     48 सकलोखाली 

66  सकलोखाली         52 सकलोखाली 

73  सकलोखाली           57 सकलोखाली 

81  सकलोखाली         63 सकलोखाली 

90  सकलोखाली        70 सकलोखाली 

100  सकलोखाली  78 सकलोखाली 

100 सकलोवर       78 सकलोवर 

िन्मतारखेच्या दाखल्यािंदभाात िेएफआयच्या सियमाप्रमाणे खालील तीि मूळ असर्कृत प्रतीमंधे्य वयािा दाखला आणणे 

गरिेिे आहे. या सशवाय खेळाडू खेळू शकणार िाही.  

अ) महािगरपासलका / पंिायत िसमती अथवा िमरूप शािकीय व्यक्तीद्वारा िारी वयािा दाखला / सवभागातील िक्षम 

मुख्य वैद्यकीय असर्कारी यांच्या लेटरहेडवर िही सशक्यासिशी िारी केलेला दाखला.  

ब) मुख्याध्यापक / प्रािाया यांिी लेटरहेडवर िही सशक्यासिशी िारी केलेले प्रमाणपत्र यामधे्य िन्मतारीख, वसडलांिे िाव, 

सवद्यार्थ्ाािा सशकत अिलेला वगा, पत्ता, टेसलफोि क्रमांक, आसण शाळेिा दूरध्विी क्रमांक सलसहलेला अिायला हवा. सह 

मासहती सवद्यार्थ्ााच्या पािपोटा आकाराच्या फोटोवर रबरी सशक्का आसण मुख्याध्यापक / प्रािाया यांच्या स्वाक्षरीिसहत 

िाक्षांसकत (अटेसे्टड) केलेले हवे.  

क) भारत िरकारतफे िारी केलेल्या आर्ार काडाािी मूळ प्रत. 

हे तीिही दाखले असिवाया अिूि यासशवाय खेळाडूि खेळू सदले िाणार िाही. (दाखल्याच्या प्रमाणािािी िेएफआयिे मूळ 

इंग्रिी पररपत्रक ग्रा् र्रण्यात येईल.) 

10) राष्ट्र ीय स्तरावरील स्परे्मधे्य अँटी डोसपंग िािणी सियसमतपणे केली िात अिल्यािे आपला खेळाडू अशा गैर गोष्ट्ी 

करत िाही यावर आपण लक्ष िेवावे.  

11) राज्य िंघात सिवड झालेल्या खेळाडूिी पूवाकल्पिेसशवाय आसण अपुऱ्या कालावर्ीत िर राष्ट्र ीय स्परे्त खेळण्याि 

अिमथाता दाखवली तर अशा खेळाडूवर महाराष्ट्र  जु्यदो िंघटिेतफे सिलंबि आसण आसथाक दंड अशी कारवाई होते.  

त्यामुळे राज्य िंघात सिवड झालेल्या खेळाडूिी आपला राष्ट्र ीय स्परे्तील िहभाग बंर्िकारक अिल्यािे तो सिसित करावा.   

12) स्पर्ााथथळी, सिवाि-भोिि थथळी कोणािेही गैरवताि कदासपही िहि केले िाणार िाही. अशी असप्रय घटिा घडल्याि 

खेळाडंूिह िंबंसर्त सिल्ह्ावरही कायावाही होते.  

मॅटवर येऊि वॉकी ओव्हर देणाऱ्या खेळाडूि / िंघाि दरवेळी रु 100/- दंड आकारला िाईल.  

13) िंघातील खेळाडंूच्या सवम्यािी िबाबदारी (इन्शुरन्स) िंबंसर्त सिल्ह्ािी अिेल.  

14) िभािद ििणाऱ्या सिल्हा िंघाि स्परे्मधे्य िहभाग देण्या-ि देण्यािा असर्कार महाराष्ट्र  जु्यदो िंघटिेकडे िुरसक्षत 

आहे.  

15) प्रते्यक खेळाडू त्या सिल्ह्ािा रसहवािी अिायला हवा. स्वत:िा सिल्हा िोडूि खेळाडू िर इतर सिल्ह्ाकडूि खेळतािा 

सिदशािाि आल्याि त्यावर कारवाई होईल. तिेि काळिी ि घेता अशा खेळाडूि िहभागी करूि घेतल्याबद्दल िंबंसर्त 

क्लब / सिल्ह्ावरही कारवाई होईल.  



Page 3 of 3 
 

16) या स्परे्पािूि महाराष्ट्र  जू्यदो अिोसिएशिच्या कायाकाररणीिे "महाराष्ट्र  पोलीि िंघाि" सिसियिा स्परे्मधे्य 

त्यांच्या स्वतंत्र िंघ म्हणूि खेळण्यािी अिुमती सदलेली आहे. िबब, िवा पोलीि खेळाडंूिी त्यांच्याि पोलीि 

िंघातूि सिवड िािणीत िहभाग घेणे आसण पोलीि िंघातूिि खेळणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे आपल्या 

सिल्ह्ातूि िर कोणी पोलीि दलात कायारत खेळाडू सिवडला गेला अिेल तर त्यािी प्रवेसशका रद्द करूि 

त्यािागी िामान्य खेळाडूिे िाव (सियमाप्रमाणे) पािवावे. अथाात "पोलीि िूंघातील प्रते्यक जु्यदो खेळाडू िा फक्त 

आवि फक्त पोलीि दलाच्या वििड चाचिीद्वारे ििभागी िोऊि पोलीि िूंघाद्वारेच येईल.”  {येथे पोलीि दल म्हणिे 

SRPF - राज्य राखीव पोलीि बल आसण तत्सम राज्य शािकीय िुरक्षा बले िमिले आहे.} 

17) व्यवथथापक / प्रसशक्षक ििणाऱ्या सि्ाि सिवाि व्यवथथा करूि सदली िाणार िाही.  

18) रेफरीिा सिणाय अंसतम अिेल. रेफरी -सिणायाबाबत कके्षत फक्त िंघ व्यवथथापक / प्रसशक्षक यांिाि मॅट िेअरमि / 

स्पर्ाा िंिालक यांच्याकडे िोदंवता येईल. असर्क मासहतीिािी शैलेश सटळक  (महािसिव)  94220-29656; रवी पाटील  

(िेअरमि, टेस्िकल कसमटी) 93242- 55568 अथवा दत्ता आफळे (िसिव टेस्िकल कसमटी) 94231-50231 यांच्याशी 

िंपका  िार्ावा.  कळावे, शुभेच्ांिह, 

आपला सवर्श्ािू, 
 

 
 

शैलेश सटळक , महािसिव   


