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તારીખ: ૨૨-૦૪-૨૦૨૨
પર્િત,
પર્મુખ/ મંતર્ી
તમામસંલગ્નએકમો.
િવષય: ગુજરાત ટીમ ની ૬૧મી નેશનલ ઇન્ટર સ્ટેટ િસિનયર એથલેિટક્સ ચેિમ્પયનિશપ ૨૦૨૨- ચેન્નઈ અને ૨૦મી
નેશનલ ફેડરેશન કપ જૂ િનયર અંડર -૨૦ એથલેિટક્સ ચેિમ્પયનિશપ ૨૦૨૨ – નિડયાદ માટે પસંદગી કાયર્કર્મ.
ઉપર િવષય સંદભર્ સાથે, જણાવવાનું કે ઉપરોકત બંને એથલેિટક્સ ચેિમ્પયનિશપ ૨૦૨૨ માટે ગુજરાત સ્ટેટ એથ્લેિટક્સ
ટીમ પસંદગી રિવવાર તારીખ ૦૧ -૦૫-૨૦૨૨ ના રોજ છોટુભાઈ પુરાણી સ્પોટ્સર્ કોમ્પ્લેક્સ,નડીયાદ ખાતે સવારે ૮:૦૦
વાગે આયોિજત કરવામાં આવશે .


૬૧મી નેશનલ ઇન્ટર સ્ટેટ િસિનયર એથલેિટક્સ ચેિમ્પયનિશપ૨૦૨૨ માટે દરેક સહભાગી દ્વારા
નીચેની સૂચનાઓ અને માગર્દિશર્કાને અનુસરવાનું રહેશે.

1. સ્પધાર્ માં ઓપન (ખુલ્લા) િવભાગ ના ભાઈઓ અને બહેનો ભાગ લઈ શકશે.
2. એ.એફ.આઈ–યુ. આઈ. ડી. ધરાવનાર ખેલાડી જ આ િસલેકશનમાં ભાગ લઈ શકશે. (એ.એફ.આઈ–યુ. આઈ. ડી. વગર ના
ખેલાડીઑ એ નિડયાદ ખાતે સ્પધાર્માં ભાગ લેવા આવવું નહી)
3. ખેલાડી ફક્ત બે ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈ શકે છે .
4. ખેલાડીએ વય ચકાસણી માટે એ.એફ.આઈ–યુ. આઈ. ડી. સાથે લાવવાનું રહેશે.
5. એએફઆઈ-નવી િદલ્હી અને પસંદગી સિમિતના અહેવાલ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ધોરણ / લાયકાતના આધારે ટીમની
પસંદગી થશે.
6. રિજસ્ટર્ેશન ફી ખેલાડી દીઠ રૂ .300 / 7. સ્ટેટ એસોિસએશન દ્વારા િસલેકસન / રાષ્ટર્ીય સ્પધાર્ ખાતે કોઈ રહેવાની સુિવધા આપવામાં આવશે નહ .
8. જે ખેલાડી પાસે ગુજરાત રાજ્ય િસવાયનું યુઆઇડી નંબર હોય તેમણે પસંદગીના િદવસે એએફઆઈ-નવી િદલ્હી નું
માન્ય ‘નો ઓબ્જે કશન સિટર્િફકેટ’ લઈને આવવાનું રહશે. અન્યથા ભાગ લેવા દેવામાં આવશે નહ .
9. ગુજરાત સરકાર ના કોરોના ની ગાઇડ લાઇન ને અનુસરવું ફરિજયાત હશે.
10. સદર સ્પધાર્ ની ૧૦,૦૦૦ મી દોડ સવારે ૭:૩૦ કલાકે શરૂ થશે તેથી આ ઈવેન્ટ માં ભાગ લેનારા ખેલાડીઓ એ
સવારે ૬:૪૫ કલાકે હાજર રહેવા િવનંતી. અન્ય ઈવેન્ટ ૮:૦૦ કલાક પછી શરૂ થશે.



૨૦મી નેશનલ ફેડરેશન કપ જૂ િનયર અંડર ૨૦ એથલેિટક્સ ચેિમ્પયનિશપ૨૦૨૨ માટે દરેક
સહભાગી દ્વારા નીચેની સૂચનાઓ અને માગર્દિશર્કાને અનુસરવાનું રહેશે.

1. સ્પધાર્ માં 2003, 2004, 2005, 2006 વષર્ માં જન્મેલા ભાઈઓ અને બહેનો ભાગ લઈ શકશે.
2. એ.એફ.આઈ–યુ. આઈ. ડી. ધરાવનાર ખેલાડી જ આ િસલેકશનમાં ભાગ લઈ શકશે. (એ.એફ.આઈ–યુ. આઈ. ડી. વગર ના
ખેલાડીઑ એ નિડયાદ ખાતે સ્પધાર્માં ભાગ લેવા આવવું નહી)
3. ખેલાડી ફક્ત બે ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈ શકે છે .
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4. રિજસ્ટર્ેશન ફી ખેલાડી દીઠ રૂ .200 / 5. ખેલાડીએ વય ચકાસણી માટે એ.એફ.આઈ–યુ. આઈ. ડી. સાથે લાવવાનું રહેશે.
6. એએફઆઈ-નવી િદલ્હી દ્વારા જાહેર કરાયેલા ધોરણ / લાયકાતના આધારે પસંદગી પામેલા ખેલાડીઓને સ્ટેટ
એસોિસએશન દ્વારા પર્માિણત કરવામાં આવશે અને તે અંગે પર્માણ પતર્ આપવામાં આવશે ત્યાર બાદ ખેલાડીએ
જાતે એ.એફ.આઈ પોટર્લ પર ઓન- લાઇન એન્ટર્ી અને સ્પધાર્ ફી રૂ. 500/- પર્િત ઈવેન્ટ ૨૦ /૦૫/૨૦૨૨ પહેલા
જમા કરવાની રહેશે.
7. સ્ટેટ એસોિસએશન દ્વારા િસલેકસન / રાષ્ટર્ીય સ્પધાર્ ખાતે કોઈ રહેવાની સુિવધા આપવામાં આવશે નહ .
8. જે ખેલાડી પાસે ગુજરાત રાજ્ય િસવાયનું યુઆઇડી નંબર હોય તેમણે પસંદગીના િદવસે એએફઆઈ-નવી િદલ્હી નું
માન્ય ‘નો ઓબ્જે કશન સિટર્િફકેટ’ લઈને આવવાનું રહશે. અન્યથા ભાગ લેવા દેવામાં આવશે નહ .
9. ગુજરાત સરકાર ના કોરોના ની ગાઇડ લાઇન ને અનુસરવું ફરિજયાત હશે.
10. સદર સ્પધાર્ ની ૫,૦૦૦ મી દોડ સવારે ૭:૩૦ કલાકે શરૂ થશે તેથી આ ઈવેન્ટ માં ભાગ લેનારા ખેલાડીઓ એ સવારે
૬:૪૫ કલાકે હજાર રહેવા િવનંતી. અન્ય ઈવેન્ટ ૮:૦૦ કલાક પછી શરૂ થશે.

આથી ઉપરોક્ત સ્થળ અને તારીખ ઉપર જણાવેલ પસંદગીમાં તમારા િજલ્લા ખેલાડીઓ મોકલવા િવનંતી છે . િજલ્લા
એથ્લેિટક્સ એસો. પર્મુખ અને મંતર્ીને ઇલેક્ટર્ોિનક્સ / િપર્ન્ટ અને સોશ્યલમીિડયા દ્વારા ઉપરોક્ત ચેિમ્પયનિશપનો વ્યાપક
પર્ચાર કરવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે . આ િવષે ની અન્ય માિહતી માટે આપ રાજ્ય એસસોસીશનને સંપકર્ કરવો.
આભાર.
આપનોિવશ્વાસુ,
લ મણ કરંજગાવકર
સેકર્ેટરી
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