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િત, 

ખુ અન ેસ ચવ, 

તમામ સલં ન એકમો . 

િવષય: - ૨૪ મી રા ય ફડરશન કપ િસિનયર એથલે ટ સ ચે પયનિશ સ ૨૦૨૧ 

 

ઉપરોકત િવષય અ સુધંાન ેફડરશન કપ રા ય િસિનયર એથલે ટ સ ચે પયનશીપની ૨૪મી  આ િૃ  ૧૫-

૧૯ માચ ૨૦૨૧  દરિમયાન એન.એસ.એન.આઈ.એસ, પ ટયાલા ખાતે યો શે .   

એથલે ટ સફડરશન ઓફ ઈ ડયા, નવી દ લી ના તાર ખ 20-02-2021 17-બી/1-2021 ના પ રપ  માણ ે

ખેલાડ એ તે પોતાની એ  એએફઆઈ ની વેબસાઇટ (https://indianathletics.in/afi_ors_test/login.php) 

પર પધા માટ " ઓન-લાઇન "  એ  સબિમટ કરવાની રહશે. “ઓન-લાઇન " એ  સાથે િનયમ જુબ ના 

વા લ ફ ગં ટા ડડ માણ ે ુ ં માણપ  જોડવા ુ ંરહશે.  "ઓન-લાઇન"  એ  િસવાય એ  વીકારવામા ં

આવશ ે નહ . “ઓન-લાઇન" એ  વીકારવાની છે લી તાર ખ ૦૭/૦૩/૨૦૨૧ રહશે. 

(https://indianathletics.in/afi_ors_test/login.php) દરક ઈવે ટ માટ ૧૨૫૦/- િપયા ઓનલાઇન એ  

સાથે જમા કરવાના રહશે. ન ધનીય છે ક સબંિંધત રા ય સરકાર ારા ર  કરવામાં આવેલી અ ય 

માગદિશકા મહામાર  કોિવડ – ૧૯ ને યાન મા ંલઈ, નેશનલ પધા હાથ ધરવામા ંઆવે છે તેની ખાતર  

કરવા માટ કડક પગલા ં લેવામા ંઆવશે. મહામાર  કોિવડને સદંભ ર  કરલા માગદિશકા / એસ.ઓ.પી. ુ ં

ઉ લઘંન કરનાર કોઈપણ એથલેટ / ઓ ફિશયલ આ ચે પયનશીપમા ંભાગ લવેાથી રોકવામા ંઆવશે. દરક 

ખેલાડ એ આ ન ધ લેવા િવનતંી છે. ખેલાડ એ પધા ની તાર ખ પહલા ના ણ દવસ મા ંકોિવડ -19 ટ ટ નો 

નેગે ટવે ટ ટ રપોટ સાથે લઈ જવાનો રહશ.ે ખલેાડ એ એથલે ટ સફડરશન ઓફ ઈ ડયા, નવી દ લી ના 

તાર ખ 20-02-2021 17-બી/1-2021 ના પ રપ ને યાનમા ંરાખવાનો રહશે.    

આથી ખલેાડ ઓન ે ઉપરો ત પધામા ં ભાગ લેવા યો ય માગદશન આપવા આપ ી ન ે િવનતંી. જ લા 

એ લે ટ સએસો. ખુ અન ેમં ીને ઇલે ોિન સ / િ ટ અને સો યલમી ડયા ારા ઉપરો ત ચે પયનિશપનો 

યાપક ચાર કરવા અ રુોધ કરવામા ંઆવ ેછે. આ િવષે ની અ ય મા હતી માટ આપ રા ય એસસોસીશનને 

સપંક કરવો.   

આભાર. 

આપનો  િવ ા ,ુ 

 

લ મણ  કરંજગાવકર 



LIST OF EVENTS AND ENTRY STANDARDS FOR 24TH FEDERATION CUP 
SENIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2021, WHICH IS SCHEDULED TO BE 

HELD AT PATIALA FROM 15-19 MARCH 2021 
 

 
 

MEN WOMEN 
EVENT ENTRY STANDARD EVENT ENTRY STANDARD 
100m 10.60s 100m 12.10s 

200m 21.70s 200m 24.50s 

400m 48.50s 400m 55.00s 

800m 1:52.00s 800m 2:15.00s 

1500m 3:50.00s 1500m 4:30.00s 

5000m 14:40.00s 5000m 17:00.00s 

10000m 31:30.00s 10000m 35:00.00s 

110m Hurdles 14.50s 100m Hurdles 15.00s 

400m Hurdles 51.30s 400m Hurdles 1:02.00s 

3000m SC 9:10.00s 3000m SC 12:30.00s 

High Jump 2.00m High Jump 1.60m 

Pole Vault 4.40m Pole Vault 3.30m 

Long Jump 7.30m Long Jump 5.85m 

Triple Jump 15.30m Triple Jump 12.50m 

Shot Put 16.20m Shot Put 13.50m 

Discus Throw 50.00m Discus Throw 43.00m 

Hammer Throw 60.00m Hammer Throw 45.00m 

Javelin Throw 75.00m Javelin Throw 46.00m 

Decathlon 5500pts. Heptathlon 4000pts. 
 





FreeText
https://indianathletics.in/afi_ors_test/login.php 


ઉપર જઇ ને યુઆઇડી થી લૉગ ઇન કરવું 



FreeText
-હવે, ઈવેન્ટ ને પસંદ કરીને, પરિપત્રને ધ્યાન થી વાંચવું. 
-રજિસ્ટર (register) પર ક્લિક કરવું.   



FreeText
કેટેગરી પસંદ કરવી 
ઈવેન્ટ પસંદ કરવી 
પ્રદર્શન નો દાખલો અપલોડ કરવો. 
સબમિટ કરવું 


FreeText
પ્રદર્શનના દાખલા તરીકે નેશનલ નું પરિણામ કે 
સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવું 
( જે ક્વાલિફિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે હોય) 



FreeText
બિલ ની વિગતો ભરવી. અને પેમેન્ટ માટે ક્લિક કરવું 



FreeText
ફી જમા કરવાની
 પદ્ધતિ 



FreeText
તમને ઈવેન્ટ માટે ટિકિટ મળશે.

જેને ડાઉનલોડ કરી રાખવી 




