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           सदंभ – मखोखोअ/कु-म/ु२०२१-२२                                        दनाकं : २१ ऑग ट,२०२१ 

पधासबंधंीप रप क 

महारा  खो-खो असोिसएशनचीसन२०२१- २२ची कुमार – मुली या िवभागाची ४७ वी रा य अ ज यपद व िनवड चाचणी 

पधा स या रा यातील कोिवड-१९ ची प रि थतीची शासनाची िनयमावली पाहता एकि त जमाव न करता साखळी सामने 
गटानुसार वेगवेग या िज ात आयोिजत केले जातील. गट साखळी साम यांचे वेळाप क व सामने आयोिजत करणा या िज हा 
संघटनेचे नाव व पधचे ठकाण आपणास सोबत दले या त यात दले आह.े सदर साखळी पधा द.२८ ते३१ ऑग ट, २०२१ 
या कालावधीत िविवध िज ात आयोिजत कर याचे िनि त केले आह.े सदर साखळी साम यांमधून बाद प तीक रता पा  
ठरले या१६ संघांची(कुमार-१६/मुली १६) पधा रा य संघटना पधा थळ व दनाकं िनि त झा यावर कळवेल. द.२२ ते 
२६ स टबर,२०२१ या कालावधीत होणा या ४० ाकुमार – मुली रा ीय अ ज यपद पधत भाग घेणा या महारा ा या 

ाितिनिधक सघंातील खेळाडू िनवडीसाठी ही मुख पधा राहील. रा य अ ज यपद पध या दृ ीने खालील बाबी ल ात 
घेऊन यासंबंधीआव यक ती पूतता कर यात यावी. 

पधा ठकाण :  सोबत जोडले या त यातील ठकाणानसुार 

पधा कालावधी :  द. २८त३े१ ऑग ट,२०२१ (साखळी साम याक रता ) 

वयोमयादा :  कुमार-मुली १८ वषाखालील. द.२७ स टबर,२००३ रोजी अथवा या नतंर ज मलले े

मु याकंन: कुमार व मलुी वय(वष) + वजन( क. )ॅ+उंची(स.मी) = २५० 

वशे शु क :  कुमार – १००/-, मलुी – १००/-  

वशे ि वकृती सबंधंी िनयम 

१. फ  असोिसएशन या संल  शाखानांच वेश िमळेल. 

२. सन २०२१-२२ या वषाचे संल ता शु क . ५००/- तसेच खेळाडू न दणी शु क (कमीत कमी .७५०/-) आिण वेश शु क भरलेले  
   असले पािहजे. 
३. िज हा अ ज यपद पधतभाग घेतले या खेळाडूचंी न दणी केली पािहजे. तसेच या खेळाडूचंी संघिनहाय यादी रा य संघटनकेड े

न दणीसाठी दली पािहज.े सदर पधत खो खो महासंघाकड ेखेळाडू न दणी केलेले खेळाडूच सहभागी होऊ शकतात. 

४.  काही कारणा तव खेळाडूचं े नावासहीत वेश अज मुदतीत पाठिवणे श य नस यास तस े लेखी कळवावे. मुदतीत कळिवले 
नस यास सदर िज हा संघानंा पधत वेश दला जाणार नाही याची कृपया न द यावी. 

वया या दाख या बाबतिनयम 

        कुमार-मुली ज मतारखेबाबत शाळेचा फोटोसहीत दाखला फेडरेशन या िनयमानुसारच असला पािहजे. दाख या या डा ा 
बाजुसखेळाडू या फोटोवर मु या यापक/ ाचाय यांची सही व िश ा असला पािहजे. तसेच मु या यापक/ ाचाय यां या सही या 
डा ा बाजुस साधारणपणे फोटो या खालील बाजुस खेळाडूची वा री घेणे आव यक आह.े  (दाख याचा नमुना सोबत जोडला 
आह)े तसेच उज ा बाजुस मु या यापक/ ाचाय यांची वा री,िश ा व सील असणे आव यक आह.े कुमार-मुली खेळाडू जा तीत 
जा त बी.ए.बीकॉम,बीए सी त सम थम वष अथवा याखालील वगात िशकत असला पािहजे. ज मतारीख अ री व अंक  आिण 
शाळेचा/महािव ालयाचा रिज टर मांक नमूद केला पािहजे.खाडाखोड केलेले  अथवा िगरवलेले दाखले ा  धरले जाणार 
नाहीत. 
       खेळाडूची ज मतारीख असलेला मूळ दाखलाझेरॉ स ितसह तांि क सिमतीकड ेसुपूत करणे आव यक आह.े( जे कुमार-मुली 
s.s.c उतीण आहते यानंी यांचे s.s.c परी ेच ेहॉलितक ट व जे आता १२ वी उ ीण वा या इय ेत आहते यानंी पा सग 

माणप  दाखवणे बंधनकारक आह.े) 
जर खेळाडू या वष च १० वी उ ीण झाला असेल तर या या फॉम वर वा री तो याशाळेत िशकत होता या 
मु या यापकांची यावी. यांनी दली नाही तर िज ातील गॅजेटेड  ऑ फसर ची वा री दखेील चालेल. परंतु या खेळाडू कड े
ओ रिजनल शाळा सोड याचा दाखला असणे गरजेचे आह.ेज मतारखेचे दाखले रा य संघटनेकड े दाखल कर यापूव  संबंधीत 
िज हासंघटने या सिचवाने दो ही संघातील खेळाडूं या ज मतारखा बाबत वतः शहिनशा क न खा ी क न यावी. 
 



 

- - पान .२ -- 
 

िज हा संघटने या सिचवांनी वेश अज भरताना यातील  मािहती पूण भरावी. (उदा.वजन,उंची इ.) संघातील खेळाडू यापूव  
कोण याही गटाची रा य अ ज यपद पधा खेळला असेल तर  याची खा ी क न रा य संघटनेने याला दले या खेळाडू न दणी 

मांकाची न द वेश अजात करावी. जर तो यापूव  रा य पधा खेळला नसेल तर नवीन हणून न द करावी. 
इतर िनयम 

१. येक खेळाडू या पाठीवर सामनािधका याना दसेल असा मांक असणे आव यक आह.े खडून ेिलिहलेले नंबर चालणार नाहीत. 
खेळाडूनंी यां या िज ा या गणवेशातच मैदानात उतरले पािहजे. गणवेशािशवाय  िज हा संघाला पधत खेळू दले जाणार 
नाही. खेळाडूनंा भगवा गणवेश वापरता येणार नाही. येक िज ा या गणवेशाम ये भग ा रंगाचा ३०% पे ा अिधक वापर 
होऊ नये अ यथा िज हा संघटनेवर . ५००/- ची दडंा मक कारवाई कर यात येईल. 

२. असोिसएशन या सवसंल सं थांनी पधत भाग घेतलाच पािहजे. ह ेघटना मक बंधन यां यावर राहील. 
३. उपउपा य फेरीचे सामन े झा यानंतर जेवढया संघांनी पधत भाग घेतला असेल तेवढया संघांची मवारी लघु म आ मण 

प तीने सामने खेळून िनि त केली जाईल. खेळाडूनंी सव िनयमांचे व िश तीचे पालन काटेकोरपणे करावे. संघासोबत 
व थापक असणे आव यक आह.े पधतकुठ याही घटकाने गैरवतन के यास याचे िव  रा य संघटना कठोर कायवाही करील. 

४. खेळाडूनंा िवनामु यएक वेळचा अ पोपहार व भोजन तसेच े श व आराम कर याची व था पधा आयोजक िज ाकडून 
कर यात येईल. 

५. वेश अज नमुना, खेळाडूं या यादीचा नमुना व खेळाडू गणवेश मांका माणे यादीचा नमुना महारा  खो-खो असोिसएशन या 
संकेत थळावर (www.mkka.org) उपल ध आह.े येतानंा यादीचा नमुना सोबत घेवून यावा. 

६. पध या काय मपि केची त रा य संघटने या संकेत थळावरउपल ध क न दे यात आली आह.े पधा थळी इतर कोणतेही 
कागदप  आयोजन सिमती अथवा रा य संघटनेकडून दे यात येणार नाहीत. 

७. पधत सहभागी होणा या संघा या वेश अजाची त महारा  खो-खो असोिसएशन या संकेत थळावर (www.mkka.org) 
अथवाmaharashtrakhokhoassociation@gmail.comयेथे द.२६ ऑग ट, २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजेपयत 
पाठवावीत. ईमेल अथवा संकेत थळावर वेिशकान पाठिव यास येक गटासाठी . ५००/- माणे दडं आकार यात येईल. 
(रा य संघटने या संकेत थळावर वेश अज पाठिव याची मािहती दलेली आह)े तसेच पधा थळी सदर वेशाची मुळ त 
तांि क सिमतीकड ेजमा करावी. 

८. पधत१ िश क + १ व थापक + १२ खेळाडू = १४ यापे ा जा त  सघंासोबत पाठवू नयेत. 
९. येकमुली संघासोबत मिहला व थािपका असणे अिनवाय आह.े 
१०. एका दवसात गट साखळीच ेतीन सामने खेळावे लागतील. 
११. गटात जर फ  दोनच सघं सहभागी होणार असतील तर त े यां या सम वयाने गट िवजयी-उपिवजयी त ेठरवू शकतात परंत ु

यांनी तसे िलिखत व पात रा य संघटने या सिचवांकड े ावे लागेल. बाद प ती क रता ते संघ पा  ठरतील परंतु खालील 
िनयमानुसार यांना चॉइस िमळणार नाही. चॉइस हवा असेल तर सामना खेळणे बंधनकारक असेल.  

१२. साखळी प ती या साम यातील गट िवजे या संघास बाद प ती या साम यात िवजे या कवा उपिवजे या संघा या ठकाणी  
खेळ याचा पयाय िनवडता येईल. मा  यांनी साखळी प तीचे िवजेतेपद काबीज के यानंतर यावेळी बाद प तीचे सामने  
ठरतील यापूव  तांि क सिमती सिचवाकड े लेखी व पात न दिवणे आव यक आह.े मा  हा पयाय िनवडत असतांना गट 
िवजे या  
संघास कमान १ तरी सामना य  खेळून गट िवजेते होणे आव यक आह.े गटात एकच संघ असेल तर यास उपिवजेता हणून  
खेळ याचापयाय िनवडता येणार नाही. 

१३.  पधा ठकाणी जा यापूव  येक खेळाडूची कोिवडची antigen टे ट करणे बंधनकारक असेल. 
१४. सवानी covid-19 कोरोना रोगांचे िनयम व अटी पाळणे अिनवाय आह.े सोबत मा कवसॅिनटायझरबंधनकारक आह.े 

१५.  १७ ते २४ मधील सहभागी संघांची मवारी िच ी टाकून दली जाईल वजे संघ सहभागी होणार नाहीत यांना संघटने या  
िनयमानुसार मवारी दली जाईल 
 

 

गो वदशमा  
सरिचटणीस 

महारा  खो-खो असोिसएशन  
त: मािहतीसाठी व यो य या कायवाहीसाठी रवाना 
१) डा आयु , डा व युवक सेवा संचनालय, महारा रा य, पुणे 

२) रा य संघटनेचे स माननीय पदािधकारी, 

३) रा य संघटनेचे शासक य प रषद सिमती सद य व सव सलं  िज हा सिचव. 

४) कायकारी अ य  व सिचव – पंच मंडळ व तांि क सिमती 

५) वृ प ांचे स माननीय ितिनधी 



 महारा��  खो खो असो�सएशन 
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             सदंभ – मखोखोअ/कु-म/ु२०२१-२२                                         दनाकं : ३१ ऑग ट,२०२१ 

पधासबंधंीप रप क 

महारा  खो-खो असोिसएशनची सन २०२१- २२ ची कुमार – मुली या िवभागाची ४७ वी रा य अ ज यपद व िनवड चाचणी 

पधा स या रा यातील कोिवड-१९ ची प रि थतीची शासनाची िनयमावली पाहता एकि त जमाव न करता साखळी सामने 
गटानुसार वेगवेग या िज ात आयोिजत केली गेली.साखळी साम यांमधून बाद प तीक रता पा  ठरले या१६ संघांची 
(कुमार-१६/मुली १६) पधा द.५ते७ स टबर, २०२१ या कालावधीत आयोिजत कर याचे िनि त केले आह.े द.२२ ते २६ 
स टबर,२०२१ या कालावधीत होणा या ४० ाकुमार – मुली रा ीय अ ज यपद पधत भाग घेणा या महारा ा या 

ाितिनिधक सघंातील खेळाडू िनवडीसाठी ही मुख पधा राहील. रा य अ ज यपद पध या दृ ीने खालील बाबी ल ात 
घेऊन यासंबंधीआव यक ती पूतता कर यात यावी. 

पधा ठकाण :  साई लॉ स,स ा ी हॉटेल शजेारी ,पाथड  रोड, शवेगाव. तालकुा शवेगाव िज हा अहमदनगर.   

पधा कालावधी :  द. ५त७े स टबर, २०२१ 

वयोमयादा :  कुमार-मुली १८ वषाखालील. द.२७ स टबर,२००३ रोजी अथवा या नतंर ज मलले े

मु याकंन : कुमार व मलुी वय(वष) + वजन( क. )ॅ+उंची(स.मी) = २५० 

वशेशु क :  कुमार – १००/-, मलुी – १००/-  

वशे ि वकृती सबंधंी िनयम 

१. फ  असोिसएशन या संल  शाखानांच वेश िमळेल. 

२. सन २०२१-२२ या वषाचे संल ता शु क . ५००/- तसेच खेळाडू न दणी शु क (कमीत कमी .७५०/-) आिण वेश शु क भरलेले  
   असले पािहजे. 
३. िज हा अ ज यपद पधतभाग घेतले या खेळाडूचंी न दणी केली पािहजे. तसेच या खेळाडूचंी संघिनहाय यादी रा य संघटनकेड े

न दणीसाठी दली पािहज.े सदर पधत खो खो महासंघाकड ेखेळाडू न दणी केलेले खेळाडूच सहभागी होऊ शकतात. 

४. काही कारणा तव खेळाडूचंे नावासहीत वेश अज मुदतीत पाठिवणे श य नस यास तसे लेखी कळवावे. मुदतीत कळिवले 
नस यास सदर िज हा संघानंा पधत वेश दला जाणार नाही याची कृपया न द यावी. 

वया या दाख या बाबतिनयम 

        कुमार-मुली ज मतारखेबाबत शाळेचा फोटोसहीत दाखला फेडरेशन या िनयमानुसारच असला पािहजे. दाख या या डा ा 
बाजुसखेळाडू या फोटोवर मु या यापक/ ाचाय यांची सही व िश ा असला पािहजे. तसेच मु या यापक/ ाचाय यां या सही या 
डा ा बाजुस साधारणपणे फोटो या खालील बाजुस खेळाडूची वा री घेणे आव यक आह.े  (दाख याचा नमुना सोबत जोडला 
आह)े तसेच उज ा बाजुस मु या यापक/ ाचाय यांची वा री,िश ा व सील असणे आव यक आह.े कुमार-मुली खेळाडू जा तीत 
जा त बी.ए.बीकॉम,बीए सी त सम थम वष अथवा याखालील वगात िशकत असला पािहजे. ज मतारीख अ री व अंक  आिण 
शाळेचा/महािव ालयाचा रिज टर मांक नमूद केला पािहजे.खाडाखोड केलेले  अथवा िगरवलेले दाखले ा  धरले जाणार 
नाहीत. 
       खेळाडूची ज मतारीख असलेला मूळ दाखलाझेरॉ स ितसह तांि क सिमतीकड ेसुपूत करणे आव यक आह.े( जे कुमार-मुली 
s.s.c उतीण आहते यानंी यांचे s.s.c परी ेच ेहॉलितक ट व जे आता १२ वी उ ीण वा या इय ेत आहते यानंी पा सग 

माणप  दाखवणे बंधनकारक आह.े) 
जर खेळाडू या वष च १० वी उ ीण झाला असेल तर या या फॉम वर वा री तो याशाळेत िशकत होता या 
मु या यापकांची यावी. यांनी दली नाही तर िज ातील गॅजेटेड  ऑ फसर ची वा री दखेील चालेल. परंतु या खेळाडू कड े
ओ रिजनल शाळा सोड याचा दाखला असणे गरजेचे आह.ेज मतारखेचे दाखले रा य संघटनेकड े दाखल कर यापूव  संबंधीत 
िज हासंघटने या सिचवाने दो ही संघातील खेळाडूं या ज मतारखा बाबत वतः शहिनशा क न खा ी क न यावी. 
 

 

 



- - पान .२ -- 
 

िज हा संघटने या सिचवांनी वेश अज भरताना यातील  मािहती पूण भरावी. (उदा.वजन,उंची इ.) संघातील खेळाडू यापूव  
कोण याही गटाची रा य अ ज यपद पधा खेळला असेल तर  याची खा ी क न रा य संघटनेने याला दले या खेळाडू न दणी 

मांकाची न द वेश अजात करावी. जर तो यापूव  रा य पधा खेळला नसेल तर नवीन हणून न द करावी. 
इतर िनयम 

१. येक खेळाडू या पाठीवर सामनािधका याना दसेल असा मांक असणे आव यक आह.े खडून ेिलिहलेले नंबर चालणार नाहीत. 
खेळाडूनंी यां या िज ा या गणवेशातच मैदानात उतरले पािहजे. गणवेशािशवाय  िज हा संघाला पधत खेळू दले जाणार 
नाही. खेळाडूनंा भगवा गणवेश वापरता येणार नाही. येक िज ा या गणवेशाम ये भग ा रंगाचा ३०% पे ा अिधक वापर 
होऊ नये अ यथा िज हा संघटनेवर . ५००/- ची दडंा मक कारवाई कर यात येईल. 

२. असोिसएशन या सवसंल सं थांनी पधत भाग घेतलाच पािहजे. ह ेघटना मक बंधन यां यावर राहील. 
३. उपउपा य फेरीचे सामन े झा यानंतर जेवढया संघांनी पधत भाग घेतला असेल तेवढया संघांची मवारी लघु म आ मण 

प तीने सामने खेळून िनि त केली जाईल. खेळाडूनंी सव िनयमांचे व िश तीचे पालन काटेकोरपणे करावे. संघासोबत 
व थापक असणे आव यक आह.े पधतकुठ याही घटकाने गैरवतन के यास याचे िव  रा य संघटना कठोर कायवाही करील. 

४. वेश अज नमुना, खेळाडूं या यादीचा नमुना व खेळाडू गणवेश मांका माणे यादीचा नमुना महारा  खो-खो असोिसएशन या 
संकेत थळावर (www.mkka.org) उपल ध आह.े येतानंा यादीचा नमुना सोबत घेवून यावा. 

५. पध या काय मपि केची त रा य संघटने या संकेत थळावरउपल ध क न दे यात आली आह.े पधा थळी इतर कोणतेही 
कागदप  आयोजन सिमती अथवा रा य संघटनेकडून दे यात येणार नाहीत. 

६. पधत१ िश क + १ व थापक + १२ खेळाडू = १४ यापे ा जा त  संघासोबत पाठवू नयेत. पधा थळी फ  
खेळाडू,मागदशक, व थापक व िज हा सिचव यां या ित र  कोणालाही वेश दला जाणार नाही. 

७. येकमुली संघासोबत मिहला व थािपका असणे अिनवाय आह.े 
८. द. ५ व ६ स टबर,२०२१ रोजी सव मुली गटांचेतर द. ६ व ७  स टबर,२०२१ रोजी कुमार गटांच ेसामने होतील. मुल या 

संघांचीफ  िनवासाची व था द. ४ स टबर,२०२१ रोजी सायंकाळ पासून  तर कुमारसंघांचीफ  िनवासाची व था  द.५ 
स टबर,२०२१ रोजी सायंकाळ पासून केली जाईल. 

९. मुल या गटाचे उप उपां य सामने संप यानतंर फ  ज ेसंघ उपां य फेरीकरीता पा  ठरले असतील यांचीच िनवासाची व था 
केली जाईल.ज ेसंघ पराभतू होतील यांची यानंतर िनवास  व था कर यात येणार नाही. अशा संघांना याच दवशी परत 
जावे लागेल. 

१०. यासंघांचे मु यांकन झालेले नाही यांचेमु यांकन द. ५स टबर,२०२१ (मुली गट) व ६ स टबर,२०२१ (कुमार गट)रोजी 
सकाळी ७:०० वा. घे यात येईल. 

११. साखळी प ती या साम यातील गट िवजे या संघास बाद प ती या साम यात िवजे या कवा उपिवजे या संघा या ठकाणी  
खेळ याचा पयाय िनवडता येईल. मा  यांनी साखळी प तीचे िवजेतेपद काबीज के यानंतर द.३१ ऑग ट,२०२१ दपुारी 
१:०० वाजेपयत संघटने याईमेल वरmaharashtrakhokhoassociation@gmail.comपोहचवावी. दले या वेळे या 
नंतरआलेलीन द ा  धरली जाणार नाही.मा  हा पयाय िनवडत असतानंा गट िवजे या संघास कमान १ तरी सामना य  
खेळून गट िवजतेे होणे आव यक आह.े गटात एकच सघं असेल तर यास उपिवजतेा हणून खेळ याचापयाय िनवडता येणार 
नाही. 

१२.  पधा ठकाणी जा यापूव  येक खेळाडूची कोिवडची antigen टे ट करणे बंधनकारक असेल. 
१३. सवानी covid-19 कोरोना रोगांचे िनयम व अटी पाळणे अिनवाय आह.े सोबत मा कवसॅिनटायझरबंधनकारक आह.े 

 
संपक :- रमेश ल हाट मो .नं .9921213900  सिचन वा हकेर  9922441828 डॉ. करण वाघ 9822875678 
 

 
 
 

गो वदशमा  
सरिचटणीस 

महारा  खो-खो असोिसएशन  
 

त: मािहतीसाठी व यो य या कायवाहीसाठी रवाना 
१) डा आयु , डा व युवक सेवा संचनालय, महारा रा य, पुणे 

२) रा य संघटनेचे स माननीय पदािधकारी, 

३) रा य संघटनेचे शासक य प रषद सिमती सद य व सव सलं  िज हा सिचव. 

४) कायकारी अ य  व सिचव – पंच मंडळ व तांि क सिमती 

५) वृ प ांचे स माननीय ितिनधी 
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