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તારીખ: ૨૩-૧૨-૨૦૨૧
િત,
મુખ સિચવ /,
તમામ સંલ એકમો.
િવષય: 17મી નેશનલ યૂથ એ લેિટ સ ચેિ પયનિશપ ૨૦૨૨ માટે ગુજરાત ટીમ ની પસંદગી
ઉપર િવષય સંદભ સાથે, જણાવવાનું કે 17મી નેશનલ યૂથ એ લેિટ સ ચેિ પયનિશપ ૨૦૨૨ નું આયોજન ભોપાલ –
મ ય દે શ ખાતે થના ં છે . ગુજરાત ટે ટ એ લેિટ સ ટીમ પસંદગી શુ વાર તારીખ ૩૧મી િડસે બર,૨૦૨૧ના રોજ છોટુ ભાઈ પુરાણી
પો સ કો લે સ, મિહડા ભાગોળ, નડીઆદ ખાતે આયોિજત કરવામાં આવશે .
દરેક સહભાગી ારા નીચેની સૂચનાઓ અને માગદિશકાને અનુસરવાનું રહેશે.
1. એ.એફ.આઈ–યુ. આઈ. ડી.ધરાવનાર ખેલાડીજ આ િસલેકશનમાં ભાગ લઈ શકશે. (એ.એફ.આઈ–યુ. આઈ.
ડી. વગર ના ખેલાડીઑ એ પધામાં ભાગ લેવા આવવું નહી)

2. ૧૮ વષથી નીચેના ખેલાડીઓ જેમનો જ મ ૩૦
થયેલ હશે તે ભાગ લઈ શકશે.

યુઆરી ૨૦૦૪ થી ૨૯મી

યુઆરી ૨૦૦૬ વ ચે

3.

શુ વાર , તારીખ ૩૧મી િડસે બર,૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૮ કલાકે ખેલાડીઓ ારા નોંધણી અને યાર બાદ પધા
પસંદગી ની શ વાત થશે.
4. ખેલાડીએ વય ચકાસણી માટે એ.એફ.આઈ–યુ. આઈ. ડી. સાથે લાવવાનુંરહેશ.ે
5. એએફઆઈ-નવીિદ હી અને પસંદગી સિમિતના અહેવાલ ારા હેર કરાયેલા ધોરણ / લાયકાતના આધારે
ટીમનીપસંદગી થશે.
6. રિજ ટે શનફી ખેલાડી દીઠ .૨૦૦ / - જમા કરવાની રહેશે.
7.
ટે ટ એસોિસએશન ારા િસલેકસન / રા ીય પધા ખાતે કોઈ રહેવાની સુિવધા આપવામાં આવશે નહીં.
8. જે ખેલાડી પાસે ગુજરાત રા
િસવાયનું યુઆઇડી નંબર હોય તેમણે પસંદગીના િદવસે એએફઆઈ-નવીિદ હીનું
મા ય ‘નો ઓ જેકશન સિટિફકે ટ’ લઈને આવવાનું રહશે. અ યથા ભાગ લેવા દે વામાં આવશે નહીં.
9. ગુજરાત સરકાર ના કોરોના ની ગાઇડ લાઇન ને અનુસરવું ફરિજયાત રહશે.
10. ઉપર જણાવેલ ચેિ પયનિશપમાં ભાગ લેવાના સંબંધમાં ટે ટ એસોિસએશન / એ.એફ.આઈ કોઈ પણ
નહાની/નુકસાન/બીમારી/ઈ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.
િજ લાએ લેિટ સએસો. મુખ અને મં ીને ઇલે ટોિન સ / િ
ચાર કરવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે.

ટ અને સો યલમીિડયા ારા ઉપરો

ચેિ પયનિશપનો યાપક

આભાર.
આપનો િવ ાસુ,
લ મણ કરં જગાવકર
સે ે ટરી
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Date : 23-12-2021
To,
The President / Secretary
All District Unit- GSAAA
Subject: Selection for 17th National Youth Athletics Championship 2022 (Bhopal,
Madhya Pradesh)
Dear Sir/ Madam,
With the reference to the above subject matter it is to inform you that Selection for the Gujarat State
Cross Country team is being held at Vadodara on Friday, 31st December, 2021 at Chhotubhai Purani
Sports Complex, Mahida Bhagod, Nadiad at 8:00 am onwards.
1. Players without AFI‐UID will not be allowed to participate in selection.(The players
who does not have UID number issued by AFI are requested not to come for selection.)
2. Athlete under 18 who born between 30th January 2004 to 29th January 2006 can take part.
3. Players have to report at 8:00 am for the registration followed by the proceedings.
4. The players must bring the Original AFI- UID card for a Registration proof.
5. The athlete will be selected if he/ she qualified the standard as per AFI.
6. Entry fees for each athlete is Rs. 200/-.
7. No accommodation facilities will be provided by state association at venue/ at national.
8. NOC from AFI is required for other state UID registration.
9. Due to CORONA VIRUS and GOG guideline/SOP, the instructions should be followed by every
participant at venue. (No Mask, No Entry).
10. State association / AFI will not be held responsible for any loss of life/damage/illness/injury
in connection to participation in above said championship.
You are requested to send your entry and players at venue on time and date and also requested to
publish in local electronic and print media for wider circulation.
Thanking you.
Yours faithfully,

L.V.Karanjgaokar
Secretary
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