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સીધી યાજ્મકક્ષાની અડંય – 11 એથ્રટેટક્સ ભીટ ચસઝન 2.0, 2023 

જરૂયી, ખફૂ અગત્મની સિૂનાઓ 

ઇનાભની ચલગત 

ક્રભાંક ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ કુર 

ઈનાભ ૬૧૦૦ ૫૧૦૦ ૩૫૦૦ ૨૫૦૦ ૨૧૦૦ ૧૬૦૦ ૧૩૦૦ ૧૧૦૦ ૯૦૦ ૮૦૦ ૨૫૦૦૦ 

આભ, કુર અચગમાય ઇલને્ટભાં  ટો ટેનને  (૪૪૦ ખેરાડી) બાઈ-ફહેનન ેઈનાભ ભળ.ે 

જેના ચનમભો નીિે ભજુફ છે. જે લાંિી, ચનમત સભમભાં (તાયીખ ૩૧ભી જાન્મઆુયી, ૨૦૨૩ હરેા)ં આ સાથ ેદળાાલેર લરક ઉય 

જઈન ેયચજસ્ટ્રેળન કયાલી ળકળો. https://www.cugujarat.ac.in/athletics  

 આ ટનુાાભેન્ટ ગજુયાતભાં યહેતા ખરેાડીઓ ભાટે છે.  

 અંડય ૯ એટરે ૦૧/૦૧/૨૦૧૪ છી જન્ભરેા. 

 અંડય ૧૧ એટરે ૦૧/૦૧/૨૦૧૨ છી જન્ભરેા. 

 ૩૧/૦૧/૨૦૨૩ સધુીભા ંયચજસ્ટ્રળેન કયલુ ંપયચજમાત છે. 

 એક ખેરાડી એક જ ઇલને્ટભા ંબાગ રઈ ળકળે. એક થી લધ ુઇલને્ટભાં બાગ રેનાય ખેરાડી યદ થળ.ે  

 જેની એન્રી પી ૧૦૦/- (સો રૂચમા) ખેરાડી દીઠ બયલાની યહેળે. 

 નીિે દળાાલેર ટેફરભાં જે તે ઈલેન્ટભાં ભાનઆંક(ENTRY STANDARDS) છે, તે અથલા તેનાથી લધ/ુઊંિા હોમ તલેા 

ખેરાડીએ ઉય દળાાલેર યચજસ્ટ્રેળન લરકભાં ભાચહતી બમાા છી સફચભટ કયીને ટડચજટર ભેેન્ટ કયી ળકાળે. 

 તભન ેનીિે આરે/જણાલરે સ્ટ્થ ઉય સ્ટ્ધાાના ટદલસ ેસલાય ે૬:૩૦ થી ૭:૪૫ભા ંજ િસે્ટ્ટ નફંય અાળે અન ેનોંધણી થળે. 

 તભે રીધેર ચિન્ટભાં એની ઇલને્ટ અન ેયચજસ્ટ્રેળન નંફય (2023 છીના અકં જ) જે િસે્ટ્ટ નફંય/ક્રભ ભોઢ/ેમાદ હોલા જોઈએ.  

 ફાક ઇલને્ટ ભજુફના ગણલળેભા ંઆલ ેત ેઇચ્છનીમ છે. 

 તભાયા ફાકને સાથે આલનાયનો ભોફાઈર નફંય ભોઢ ેહોલો જોઈએ અથલા તનેે એક આઈ કાડા જેલુ ંફનાલી આલું જેભાં નાભ, 

પોન નંફય અને સયનાભું હોમ જે ગાભાં રટકાલી ળકામ. 

 ટુનાાભેન્ટ સ્ટ્થે રૂફરૂ આલો ત્માયે પોભા સફચભટ કમાાની ચિન્ટ તથા એ જ  પોટો, જન્ભનુ ંિભાણત્ર, ળાાનું ફોનોપાઇડ સટી અન ે

આધાય કાડા તથા ફને્કની ચલગત ભાટે ાસફકુ/િકેની ઝેયોક્ષ લિંામ તલેી (સ્ટ્ષ્ટ)અલશ્મ સાથે રાલલાના યહેળે. અચનલામા સજંોગોભા ં

ફાકનું ખાતંુ ન હોમ તો ચતાના ખાતાની ાસફુક/િેકની ઝેયોક્ષ રાલલી. 

 ફાક બણતુ ંન હોમ તો ફોનાપાઈડ લગય િારળ.ે 

 આમોજક સંસ્ટ્થાના લખતોલખતના ચનમભોનુ ંારન કયલાનું યહળેે.     

ENTRY STANDARDS-BOYS AND GIRLS-2023 

ક્રભ ઇલને્ટ 
અંડય ૯ અંડય ૧૧ 

ભાઈઓ બહનેો ભાઈઓ બહનેો 
૧ ટેનનસ બૉલ થ્રો (લોન ટેનનસ બૉલ) ૨૭ મીટર ૨૨ મીટર ૩૫ મીટર ૨૮ મીટર 

૨ મેડિનસન બૉલ થ્રો (૧ ડિલોગ્રામ) ૩ મીટર  ૨.૫ મીટર  ૩.૫ મીટર ૨.૭ મીટર  

૩ સ્ટેન્િિંગ બ્રોિ જમ્પ ૧.૫ મીટર  ૧.૨ મીટર ૧.૭  મીટર  ૧.૩ મીટર  

૪ લાાંબી કદૂ ૩ મીટર  ૨.૭  મીટર  ૩.૬ મીટર  ૩.૩ મીટર  

૫ ઊંચી કદૂ ૮૦ સે.મી ૬૫ સે.મી ૯૦ સે.મી ૭૫ સે.મી 
૬ બરછી ફેંિ (kids javelin) ૧૮ મીટર  ૧૫ મીટર  ૨0 મીટર ૧૭ મીટર 

૭ ૬૦ મીટર દોિ ૧૦.૫ સેિ્િ ૧૧.૫ સેિ્િ ૯.૫ સેિ્િ ૧૦ સેિ્િ 

૮ ૧૦૦ મીટર દોિ ૧૭ સેિ્િ ૨૦ સેિ્િ ૧૫ સેિ્િ ૧૭ સેિ્િ 

૯ ૨૦૦ મીટર દોિ ૩૮ સેિ્િ ૪૨ સેિ્િ ૩૩ સેિ્િ ૩૬ સેિ્િ  

૧૦ ૪૦૦ મીટર દોિ ૮૫ સેિ્િ ૯૫ સેિ્િ ૭૫ સેિ્િ ૮૪ સેિ્િ 

૧૧ ૬૦ મી નિઘ્ન દોિ-ઊંચાઈ ૧૨"  ૧૨.૫ સેિ્િ ૧૩.૫ સેિ્િ ૧૧.૫ સેિ્િ ૧૩ સેિ્િ 

ક્રભ કટેગેયી સ્ટ્ધાા તાયીખ સ્ટ્ધાા સ્ટ્થ નટડમાદ છે, અભદાલાદ નથી.   

૧ અન્ડય ૧૧ ફહનેો ૨૫/૦૨/૨૦૨૩ ન ેળચનલાય  

સ્ટ્ોટસા કોમ્પ્રેક્ષ, ભયીડા બાગો, 

ભ.ુ તા. નટડમાદ  ચજ. ખેડા 

૨ અન્ડય ૯ બાઈઓ ૨૬/૦૨/૨૦૨૩ ન ેયચલલાય 

૩ અન્ડય ૧૧ બાઈઓ ૨૭/૦૨/૨૦૨૩ ન ેસોભલાય 

૪ અન્ડય ૯ ફહનેો ૨૮/૦૨/૨૦૨૩ ન ેભગંલાય 

 

https://www.cugujarat.ac.in/athletics

