
 

 

એચ.જે.ડી. ઇન્સ્ટીટયટુ દ્વારા આયોજીત 

એચ.જે.ડી. ્પોર્ટ્સ લીગ ૨૦૧૯ 

કચ્છ  

 

કબડ્ડી (U-17), સકકલ ક્રિકેટ (U-19), રસ્સા ખેંચ (U-19)  

વોલીબોલ (પાસીંગ) (U-19) અને ચેસ (U-11, U-17) 

એચ.જે.ડી. ઇન્સ્ટીટયટુ, કેરા માાં આગામી તા. ૩૦-૩૧/૮/૨૦૧૯ ના રોજ આ રુ્ના્મેન્સટનુાં આયોજન કરેલ છે, તો સત્વરે 
નીચે આપેલ મોબાઇલ નાંબર પર સાંપક્ કરી રજી્રેશન કરવો. રજી્રેશન માટેની છેલ્લી તારીખ ૨૯/૮/૨૦૧૯ (ગરુુવાર) 
રહશેે. 
 

 
  

 

 

 

  

 

તદઉપરાાંત ભાગ લેનાર તમામ ખેલાડીઓને પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવશે. 
 

 

 

નોંધ:- ૧. ભાગ લેનાર ખેલાડીની ઉમર ઉપર દશાકવેલ વર્કથી ઓછી તથા શાળા / કોલેજમાાં ચાલ ુવર્કમાાં અભ્યાસ કરતો હોવો 
જોઇએ. ૨. ખેલાડીએ જન્મનુાં પ્રમાણપત્ર, ફોટો અને આઇડી પ્રફૂ લઇને સમયસર આવવુાં. ૩. કબડ્ડી ફેડરેશનના નનયમો પ્રમાણે 
રમાડવામાાં આવશે.  ૪. ક્રિકેટ નેશનલનાાં નનયમો પ્રમાણે રમાડવામાાં આવશે. ૫. આખી ટીમ ડે્રસકોડમાાં હોવી જોઇએ. ૬. ચેસ સ્વીસ 
મેથડ થી રમાડવામાાં આવશે અને ભાગ લેનાર તમામ સ્પર્કકોએ પોતાના ચેસબોડક લઇ આવવાનાાં રહશેે. ૭. એક ટીમનાાં બર્ાજ 

ખેલાડીઓ એકજ શાળા / કોલેજનાાં હોવા જોઇએ. ૮. મેનેજર તથા કોચની જમવાની વ્યવસ્થા કરેલ છે. ૯. U-11 માટે તારીખ 
૧/૧/૨૦૦૯, U-17 માટે તારીખ ૧/૧/૨૦૦૩ અને U-19 માટે તારીખ ૧/૧/૨૦૦૧ પાછળ જન્મેલા હોવા જોઇએ. ૧૦. આ 
ટુનાકમેન્ટનાાં સ ાંપણુક નનણકય આયોજક પર રહશેે. 

એચ.જે.ડી. ઇન્સ્ટીટયટુ, 

કેરા-મનુ્સરા રોડ, મ.ુ ગજોડ 

ટુનાકમેન્ટનુાં સ્થળ 

સક્લ ક્રિકેટ, ર્સા ખચ ચ ેને ચેસ તા. ૩૦/૮/૨૦૧૯  
કબડ્ડી ેને વોલીબોલ તા. ૩૧/૮/૨૦૧૯   

સમય: સવારે ૮-૦૦ કલાકે 

ટુનાકમેન્ટ 

ખેલાડી દીઠ ૫૦/- (ચેસ) 
ટીમ દીઠ ૫૦૦/-   

પ્રથમ ઇનામ – ૨૦૦૧/-  
દ્વદ્વતતય ઇનામ – ૧૫૦૧/- 
તતૃતય ઇનામ – ૧૦૦૧/-  

રજીસ્રેશન ફી નવજેતા ખલેાડીઓને મળનાર પરુસ્કાર  

એચ.જે.ડી. ઇન્સ્ટીટયટુ 
કચ્છ 

આયોજક 

ગજેન્સરતસિંહ સોઢા   ૯૯૧૩૬ ૦૨૦૯૦        મોક્રહન્સદર મસીહ    ૯૮૯૮૨ ૨૦૧૪૪ 

હમેાાંશ ુજોષી       ૯૭૨૫૦ ૮૬૭૨૯     ભાતવકા વાલાણી   ૯૮૯૮૭ ૦૯૪૪૫  

રજીસ્રેશન માટે સાંપકક  

 પ્રથમ ત્રણ તવજેતા ટીમોને રોફી એનાયત કરવામાાં 
આવશે.  

 ચેસના પ્રથમ પાાંચ તવજેતાઓને પરુ્કાર આપવામાાં 
આવશે.  



 

 

 

એચ.જે.ડી. ઇન્સ્ટીટયટુ દ્વારા આયોજીત 

એચ.જે.ડી. ્પોર્ટ્સ લીગ 

૨૦૧૯  

 
TEAM/PLAYER NAME ………………………………………………………………………… 

(ટીમ/ખેલાડીન ું નામ) 

 

SCHOOL/COLLEGE NAME ……………………………………………………………………. 

(શાળા/કોલેજન ું નામ) 

 

CAPTAIN NAME …………………………      MOBILE ………………………………………. 

કેપ્ટનન ું નામ 

(નામ જી. આર. નમ્બર સાથ ેલખવ ું )  (NAME WITH G.R. NO.) 

 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  

11.  12.  

 

 RULES FOR TOURNAMENT (ટ નાામને્ટ ના નનયમ) 

૧. કબડ્ડી ટ નાામેન્ટ ફેડરેશનના નનયમ મ જબ રમાશે. 

૨. કબડ્ડીમાું ખેલડીઓન ું વજન ૬૫ કીલો થી વધારે ન હોવ ું જોઇએ. 

૩. રસ્સા ખેંચમાું ટીમન ું (૮ ખેલાડી) ક લ વજન ૫૬૦ કીલો થી વધારે ન હોવ ું જોઇએ. 

૪. ક્રિકેટ ટ નાામેન્ટ ની તમામ મેચ ૬ ઓવર ની રહેશે. 

૫. ક્રિકેટ ટ નાામેન્ટમાું ૯ ખેલાડી ઈનમાું અને ૨ ખેલાડી અવેજી રહેશે. 

૬. મેન ઓફ ધ સીરીઝ, બેસ્ટ બેસ્ટમેન, બેસ્ટ બોલર ને યોગ્ય ઇનામ આપવામાું આવશે. 

૭. આખરી નનર્ાય અમ્પાયરનો અને રેફરી તથા આયોજકો નો માન્ય રહેશે.  

૮. ચેસ સ્વીસ મેથડ થી રમાડવામાું આવશે અને ભાગ લેનાર તમામ સ્પધાકોએ પોતાના ચેસબોડા લઇ આવવાનાું રહેશે     

 

 

 

 

 

કોચ / મેનેજર ના નામ અને સહી...............................         નિન્સીપાલ ના સહી નસક્કા ...............................  

 

*ફોમ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૯/૦૮/૨૦૧૯ છે. 


