ડૉ.બાબાશાષેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નળનશિટી
તેજત ૃવા-2019
શામાન્ય માહષતી
પહરચય પત્ર :બાગ રેનાય દયે ક વલદ્યાથીએ યુવનલવવિટીનુ ું ઓખત્ર (આઇડેન્ડીટી કાડડ ) અલશ્મ વાથે
યાખલાનુ ું યશેળે.
નસ્ત અંગે :(અ) કોઈણ પ્રકાયના વનણડમના શકો યુવનલવવિટીને આધીન યશેળે.
(ફ) સ્ધાડના સ્થે , સ્ધાડના દદલવો દયમ્માન સ્ધાડન ુ ું ગૌયલ જલામ તે ભાટે વળસ્ત ાલી જરૂયી છે .
કોઈણ સ્ધડક વળસ્ત બુંગ કયળે તો તેને યુવનલવવિટીના આગાભી ભશોત્વલ ભાટે ગેયરામક
ઠયાલલાભભાું આલળે અને તેને સ્ધાડભાુંથી તાત્કાલરક યદફાતર કયલાભાું આલળે.
(ક) કોઈણ સ્ધડક કોઇણ પ્રકાયના વલલાદ ભાટે પ્રેવ અથલા અન્મ પ્રચાય ભાધ્મભ દ્વાયા
વલલાદ ઊબો કયળે તો તે સ્ધડક ભાટે યુવનલવવિટી દ્વાયા વળક્ષાત્ભક ગરાું રેલાભાું આલળે.
(ડ) કોઈણ પ્રકાયની વ્મક્તતગત પોટોગ્રાપી કે વલડીમો યુવનલવવિટીની યલાનગી લગય રેલાભાું આલળે
તો તેની વાભે યુવનલવવિટી દ્વાયા વળક્ષાત્ભક ગરા રેલાભાું આલળે.
સ્પર્ાા માાં નળવય જાષેરાત :સ્ધાડભાું વલમ જાશેય કયલાની જમાું આલશ્મકતા છે ત્માું વલમોની જાશેયાત
સ્ધાડ સ્થે જ કયલાભાું આલળે.
સ્પર્ાા અંગે ના નનયમો :યુવનલવવિટી ભશોત્વલના વનમભાનુવાય સ્ધાડન ુ ું આમોજન કયલાભાું આલળે. તેભ છતાું નીચેની વલગતો
વલળે રુે વનમભોભાું ગણાળે.
(અ) સ્ધાડભાું બાગ રેનાય કરાકાયોએ જરૂયી લાદ્ય અથલા જરૂયી વાધન-વાભગ્રી વાથે રાલલાના યશેળે.
(ફ) ભેકઅનો વભાન, શેયલેળ લગેયે સ્ધડકે ોતાની વાથે રાલલાના યશેળે.
(ક) વમ ૂશ ન ૃત્મ અને વુંગીતના કામડક્રભભાું વપ્ર-યે કોડડ ડ કે વેટનો ઉમોગ થઈ ળકળે નશી.
(ડ) સ્ધાડની કૃવતઓ અંગેનો વનણડમકોનો વનણડમ આખયી યશેળે.
(ઈ) સ્ધડક કૃવત અંગેના વનમભોનો  ૂયતો અભ્માવ કયી રે તે જરૂયી છે .
(ઉ) સ્ધાડન ુ ું વલસ્ત ૃત વભમત્રક શલે છી ભોકરલાભાું આલળે.
(લ) કોઈ ણ સ્ધડક ૨ થી લધાયે સ્ધાડભાું ( વાુંસ્કૃવતક/ યભતગભત ) બાગ રઈ ળકળે નશી .
(પ ) શારભાું BAOUભાું અભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓ જ આ સ્ધાડઓભાું બાગ રઇ ળકળે.
(ય) વલળેભાું જે કુંઈ સ ૂચનાઓ શળે તે સ્ધાડ વભમે યુવનલવવિટી/ વનણાડમકો દ્વાયા સ્થ ય આલાભાું

આલળે.

 સ્પર્ાા ના નળભાગ:
ક્રમ

નળભાગ

સ્પર્ાક

શષાયકો

નળદ્યાર્થી

કુ 

સ્પર્ાા

નો સ્પર્ાા

શાંખ્યા ઓછામાાં

શાંખ્યા

ઓછો શમય

ુ ાાં
ળધમ

નો
ળધ ુ

શમય(નમનીટ)

(નમનીટ)
(1) શાંગીત નળભાગ
અ

ગીત ગાન

૧

૨

3

૮

૧૦

૫

૧૫

૮

૧૦

(2) ન ૃત્ય નળભાગ
અ

વમ ૂશ ૧૦

પ્રાદે વળક/
ન ૃત્મ

ફ

લેસ્ટનડ ન ૃત્મ

૧

૩

૪

૮

૧૦

ક

ળાસ્ત્રીમ ન ૃત્મ

૧

3

૪

૮

૧૦

ાત્રીમ ૧

૦

૧

4

૫

(૩) નાટય નળભાગ
અ

એક
અલબનમ

ફ

સ્કીટ

૬

3

૯

૮

૧૦

ક

ભાઈભ

૬

૨

૮

૪

૫

ડ

વભવભક્રી

૧

0

૧

૪

૫

ઈ

એકાુંકી

૯

3

૧૨

૨૦

૨૫

અ

ળીઘ્ર લકત ૃત્લ સ્ધાડ* ૧

0

૧

૪

૫

ફ

ળીઘ્ર વનફુંધ સ્ધાડ

૧

0

૧

30 વભનીટ

૧ કરાક

ક

તલીઝ

૧

0

૧

-

-

ડ

ળીઘ્ર કાવ્મ વર્જન

૧

0

૧

૧ કરાક

૨ કરાક

(4) શાહષત્ય નળભાગ

(5) લત કા:
અ

ોસ્ટય ભેદકિંગ

૧

0

૧

૧ કરાક

૨.30 કરાક

ફ

કરે

૧

0

૧

૧ કરાક

૨.30 કરાક

ભોડેરીંગ(ભાટીકાભ)
ડ

યું ગોરી

૧

0

૧

૧ કરાક

૨.30 કરાક

ઈ

સ્ોટ વલડીમોગ્રાપી

૧

0

૧

૧ કરાક

૨.30 કરાક

પ

સ્ોટ પોટોગ્રાપી

૧

0

૧

૧ કરાક

૨.30 કરાક

નોંધ: (*)લચન્શ દળાડ લતી ાુંચ સ્ધાડ ભાું ભશત્તભ વભમ ભમાડ દા ફાદ ખાવ લધાયાનો વભમ 15 વેકુંડ આલાભાું આલળે
તે વવલામની તભાભ સ્ધાડ ઓભાું ભશત્તભ વભમ ભમાડ દાફાદ ખાવ લધાયાનો વભમ આલાભાું આલળે નદશ.

સ્પર્ાા અંગેના નનયમો :૧) ગીત ગાન:


દયે ક યજૂઆતને

ઓછાભાું ઓછી ૮ વભવનટ અને લધુભાું લધુ ૧૦

વભવનટનો વભમ આલાભાું

આલળે.


ભુંચ ય જરૂયી લાદ્ય ગોઠલલા ભાટે ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે.



લધુભાું લધુ ૨ વશામકનો વશમોગ રઈ ળકાળે.



સ્ધડકના સ્લય, તાર, યાગ, યચના અને શાલબાલને ધ્માનભાું યાખીને વલજેતાનો વનણડમ કયલાભાું
આલળે.



એક જ વ્મક્તત ગીત ગાન સ્ધાડભાું બાગ રઇ ળકળે.

૨) ન ૃત્ય :
અ) પ્રાદે નક/ શમ ૂષ ન ૃત્ય :


દયે ક યજૂઆતને

ઓછાભાું ઓછી ૮ વભવનટ અને લધુભાું લધુ ૧૦

વભવનટનો વભમ આલાભાું

આલળે.


પ્રાદે વળક/ વમ ૂશ ન ૃત્મભાું પ્રી- યે કોડે ડ કેવેટનો ઉમોગ થઈ ળકળે નશીં.



ભુંચ અને ભુંચ યના જરૂયી લાદ્ય ગોઠલલા ભાટે ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે.



સ્ધડકની વુંખ્મા લધુભાું લધુ ૧૦ અને લધુભાું લધુ ૫ વશામકની વુંખ્મા રઇ ળકાળે.



સ્ધડકના યીધભ, યચના, શાલબાલ, ગીત-વુંગીત-લેળભ ૂા, ન ૃત્મગથ
ું ૂ ણી અને ભુંચને ધ્માનભાું
યાખીને વનણડમ કયલાભાું આલળે.



દયે ક સ્ધડકે ોતાનુ ું ન ૃત્મ ુરુ થમા ફાદ ભુંચ યથી ોતાના વાધનો રઈ રેલાના યશેળે.
ન ૃત્ય : ળેસ્ટના / કાનશક ( ફ્રી સ્ટાઈ )

બ)


દયે ક યજૂઆતને

ઓછાભાું ઓછી ૮ વભવનટ અને લધુભાું લધુ ૧૦

વભવનટનો વભમ આલાભાું

આલળે.


લેસ્ટઁન/ કરાવવકર ન ૃત્મભાું પ્રી- યે કોડેડ કેવેટનો ઉમોગ થઈ ળકળે.



ભુંચ અને ભુંચ યના જરૂયી લાદ્ય ગોઠલલા ભાટે ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે.



લધુભાું લધુ ૫ વશામકનો વશમોગ રઈ ળકાળે.



સ્ધડકના યીધભ, યચના, શાલબાલ, લેળભ ૂા, ભુંચ અને અલબનમ-અલબવ્મક્તતને ધ્માનભાું યાખીને
વનણડમ કયલાભાું આલળે.



એક વ્મક્તત જ લેસ્ટન / કરાવવકર સ્ધાડભાું બાગ રઈ ળકળે.

૩) નાટયકા:
અ) એકપાત્રીય અલભનય :


દયે ક યજૂઆતને

ઓછાભાું ઓછી ૪ વભવનટ અને લધુભાું લધુ ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું

આલળે.


વવગ્નર આતા જ સ્ધડકનો વભમ ળરૂ થઇ જળે.



યજૂઆતનુ ું ભાધ્મભ ગુજયાતી, દશન્દી, અથલા અંગ્રેજી બાા યશેળે.



યજૂઆતભાું પ્રોટી, લેળભ ૂા અને વુંગીત જરૂયી નથી.



એક વ્મક્તત એક જ ાત્ર અલબનમ કયી ળકળે.

બ) સ્કીટ :


સ્કીટની એક ટીભભાું લધુભાું લધુ ૬ સ્ધડક અને ૩ વશામક બાગ રઈ ળકળે.



સ્કીટ ભાટે ઓછાભાું ઓછી ૮ વભવનટ અને લધુભાું લધુ ૧૦ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે.



ભેકઅ, પ્રોટી, લેળભ ૂા અને વુંગીતનો ઉમોગ કયી ળકાળે.



ભુંચ ય જરૂયી વાધનવાભગ્રી ગોઠલલા ભાટે 5 વભવનટનો વલળે વભમ આલાભાું આલળે.



સ્ધડકે ોતાની જરૂયી વાભગ્રી વાથે રાલલાની યશેળે.



જાવત-ધભડ કે દે ળની ટીકા-ટીપ્ણી શોમ તેલો વલમ ભાન્મ યશેળે નશીં. અંગત ટીકા, ફદનક્ષી કે
ચદયત્ર ખુંડન થતુ ું શોમ તેલી યજૂઆતને ત્માું જ અટકાલી દે લાભાું આલળે..
યજૂઆતનુ ું ભાધ્મભ ગુજયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી બાા યશેળે.




વલમલસ્તુ, અલબનમ, ભુંચકા અને વભગ્ર પ્રબાલને આધાયે ઉત્તભતાનો વનણડમ રેલાળે.



સ્કીટ વ્મુંગ્મ અને કટાક્ષયુતત શલી ળૈરીભાું શોલી જોઈએ.

.
ુ અલભનય) :
માઈમ (મક

ક)


ભાઈભ ભાટે ઓછાભાું ઓછી ૪ અને લધુભાું લધુ ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે.



સ્ધડકના વલચાય, નલીનતા, ભેકઅ, વુંગીત અને શાલબાલને ધ્માનભાું યાખીને વલજેતાનો
વનણડમ કયલાભાું આલળે.
સ્ધડકની વુંખ્મા લધુભાું લધુ ૬ અને ૨ વશામક રઈ ળકાળે.


ડ)

નમનમક્રી :


દયે ક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી ૪ અને લધુભાું લધુ ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે..



વભવભક્રીભાું વર્જનાત્ભક વલમ કે વલચાય અને યજુઆતને પ્રાધાન્મ અાળે.



વશામકો કે યે કોડે ડ ધ્લવનનો ઉમોગ કયી ળકાળે નશીં.



ભાણવ, શુ, ુંખી લગેયેની વભવભક્રી કયી ળકામ.



સુરુલચનો બુંગ થામ તેલા ળબ્દો તથા શાલબાલનો વનેધ છે .

યજૂઆતનુ ું ભાધ્મભ ગુજયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશેળે.



ઈ)

એકાાંકી :



એકાુંકીની એક ટીભભાું ૯ સ્ધડક અને ૩ વશામક બાગ રઈ ળકળે.



એકાુંકી ભાટે ઓછાભાું ઓછી ૨૦ અને લધુભાું લધુ ૨૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે.



ભેકઅ, લેળભ ૂા,  ૃષ્ઠભ ૂવભ અને વુંગીતનો ઉમોગ કયી ળકાળે.



એકાુંકી  ૂરુું થતા  ૃષ્ઠભ ૂવભ દૂ ય કયલા ૫ વભવનટ તેભજ નવુ ું એકાુંકી ળરૂ થતા ૧૦ વભવનટનો
વભમ આલાભાું આલળે.



સ્ધડકે ોતાની જરૂયી વાભગ્રી વાથે રાલલાની યશેળે.



એન્રી વાથે નાટકની સ્ક્રીપ્ટ(શસ્તપ્રત) ભોકરલાની યશેળે.



જાવત-ધભડ કે દે ળની ટીકા-ટીપ્ણી શોમ તેલો વલમ ભાન્મ યશેળે નશીં.



યજૂઆતનુ ું ભાધ્મભ ગુજયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશેળે.



એકાુંકીનુ

વલમલસ્તુ, અલબનમ, ભુંચકા અને વભગ્ર પ્રબાલને આધાયે ઉત્તભતાનો વનણડમ

રેલાળે.

૪)

શાહષત્ય નળભાગ :
અ) ીઘ્ર ળકત ૃત્ળ સ્પર્ાા :


દયે ક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી ૪ અને લધુભાું લધુ ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે.



વલમ 30 વભનીટ શેરા આલાભાું આલળે.



યજૂઆતનુ ું ભાધ્મભ ગુજયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશેળે.

બ) ીઘ્ર નનબાંર્ સ્પર્ાા :


દયે ક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી 30 વભવનટ અને લધુભાું લધુ ૧ કરાકનો વભમ આલાભાું
આલળે.



વનફુંધ સ્ધાડ ભાટે ેન સ્ધડકે ઘયે થી રાલલાની યશેળે.



વનફુંધનો વલમ 30 વભવનટ શેરા આલાભાું આલળે.



વનફુંધની ભમાડદા આળયે ૧૨૦૦ ળબ્દોની યશેળે.



વનફુંધ સ્ધાડન ુ ું ભાધ્મભ ગુજયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશેળે.

ક) ક્ળીઝ :


પ્રાથવભક યાઉન્ડ લરલખત પ્રશ્નોત્તયીનો યશેળે.



પ્રત્મેક સ્ધડકના ગુણના આધાયે ઉત્તભતાનો વનણડમ રેલાભાું આલળે.

ડ) ીઘ્ર કાવ્ય શર્જન :


દયે ક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી ૧ કરાક અને લધુભાું લધુ ૨ કરાકનો વભમ આલાભાું
આલળે.



વલમ 30 વભવનટ ેશરા આલાભાું આલળે.



સ્ધાડ ભાટે ેન સ્ધડકે ઘયે થી રાલલાની યશેળે.



કાવ્મ સ્ધડકનુ ું સ્લયલચત શોવુ ું જોઈએ અને અન્મનુ ું કાવ્મ ભાલ ૂભ ડતા એન્રી યદ થળે.
વલડ શકો યુવનલવવિટીને આવધન યશેળે.

૫)

લતકા :
અ)

પોસ્ટર મેહકિંગ :
દયે ક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધુભાું લધુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું



આલળે.


ોસ્ટય ભેદકિંગ ભાટેની ફધી જ વાભગ્રી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશેળે.



ોસ્ટયનો વલમ સ્ધાડના સ્થે આલાભાું આલળે.



વલમને અનુરૂ સ ૂત્ર (સ્રોગન) રખવુ ું જરૂયી છે .



ડ્રોઈંગ ેય સ્ધાડ સ્થે જ સ્ધાડ શેરા આલાભાું આલળે.

બ)

કે મોડલિંગ (માટીકામ) :


દયે ક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધુભાું લધુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું
આલળે.



કરે ભોડલરિંગનો વલમ સ્ધાડ સ્થે આલાભાું આલળે.



કરે ભોડલરિંગભાું સ્ધડક ભાણવની આકૃવત, પ્રાણી અને ક્ષીઓ ણ ફનાલી ળકે.



ભાટી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશેળે.

ડ) રાં ગોલી :


દયે ક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધુભાું લધુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું
આલળે.



યું ગોીનુ ું ભા અંદાજજત ઓછાભાું ઓછું ૨×૨ ફૂટ યશેળે.



યું ગ તથા જરૂયી વાભગ્રી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશેળે.

ઈ) સ્પોટ ળીહડયોગ્રાફી :


દયે ક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧+ કરાક અને લધુભાું લધુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું
આલળે.



દયે ક સ્ધડકે ૫ વભવનટની લીદડમો દપલ્ભ ફનાલીને સ્ધાડના સ્થે જભા કયલાની યશેળે.



વલમ 30 વભવનટ શેરા આલાભાું આલળે.



લીદડમો દપલ્ભ ભેદકિંગ ભાટેની જરૂયી વાધન-વાભગ્રી સ્ધડકે વાથે રાલલાની યશેળે.



લીદડમો દપલ્ભનો વલમ સ્ધાડના સ્થે અડધો કરાક શેરા આલાભાું આલળે.

ફ) સ્પોટ ફોટોગ્રાફી :


દયે ક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધુભાું લધુ ૨ કરાકનો

વભમ આલાભાું

આલળે.


સ્ધાડનો વલમ 30 વભવનટ શેરા આલાભાું આલળે.



સ્ોટઁ પોટોગ્રાપી ભાટેની

જરૂયી વાધન-વાભગ્રી/ કેભેયો સ્ધડકે ોતાની વાથે રાલલાની

યશેળે.


જે ડીઝીટર કેભેયા ૧૨ ભેગા ીતવરથી લધુની ભાત્રાનો ન શોલો જોઈએ.



દયે ક સ્ધડકે ડીઝીટર કેભેયાનુ ું પોયભેટ કયીને ખારી કયે લ ુું ભેભયી કાડડ સ્ધાડ ળરૂ થતા  ૂલે
વનણાડમકોને ફતાલવુ ું પયજજમાત છે .



વનણાડમકો દ્વાયા પોટોગ્રાપી ભાટે વલમ આલાભાું આલળે તેને કેન્રભાું યાખીને સ્ધડકોએ
૫(ાુંચ) પોટોગ્રાપ કેભેયાભાું ખેંચલાના યશેળે.



પોટોળો જેલા કોઈણ પ્રકાયના વોફ્ટલેયની ભદદ રઈ પોટોગ્રાપીભાું કોઈ પેયપાય કયી
ળકાળે નશી. આ વનમભનો બુંગ કયનાયની એન્રી યદ કયલાભાું આલળે.



પોટોગ્રાફ્વ અંગેના વું ૂણડ શકો/ અવધકાયો યુવનલવવિટીને આધીન યશેળે અને આ
પોટોગ્રાફ્વનો યુવનલવવિટી ઉમોગ કયી ળકળે.

રમતગમતના નનયમો
 બેડનમન્ટન (ભાઈઓ અને બષેનો)
1) બાઈઓ અને ફશેનોની ટૂનાડભેન્ટ નીચે મુજફ રેલાભાું આલળે.
બાઈઓ = વવિંગલ્વ
ફશેનો = વવિંગલ્વ
2) ળટર (ફૂર)ની ગુણલત્તા આમોજન કતાડ દ્વાયા નક્કી કયલાભાું આલળે.
3) ત્રણ યાઉન્ડભાું(વેટભાું) ભેટ યભાડલાભાું આલળે.
4) એક યાઉન્ડભાું (વેટભાું) 21 ોઈન્ટ શળે.
5) અમ્ામયનો વનણડમ ભાન્મ ગણલાભાું આલળે. જો અમ્ામય વાથે દરીર કે ઝગડો
કયલાભાું આલળે તો ખેરાડીને યભતભાુંથી આઉટ કયલાભાું આલળે.
 ચેશ (ભાઈઓ અને બષેનો)
1) સ્લીવ ભેથડથી ટૂનાડભેન્ટ યભાડલાભાું આલળે. (૯ યાઉન્ડ)
2) જો ચેવ ઘદડમા શાજય શળે તો તેનો ઉમોગ કયલાભાું આલળે.
3) કોઈ ણ યભત યભાડયા લગય ોઇન્ટ આલાના થળે તો તે ોઈન્ટ મુખ્મ અમ્ામય
અને વેક્રેટયી દ્વાયા નક્કી કયલાભાું આલળે.
4) પ્રત્મેક ગેભ સ્ધાડની વનણાડમક યશેળે.
5) કોઈ ણ પ્રકાયના ફદરાલ સ્ધાડ દયમ્માન અથલા શેરા શળે તો આમોજનકતાડ દ્વાયા
જણાલલાભાું આલળે.
 ટેબ-ટે નનશ
1) ટેફર-ટે વનવ પેડયે ળન ઇન્ન્ડમા દ્વાયા પ્રસ્થાવત વનમભો ભાન્મ ગણલાભાું આલળે.
2) આમોજનકતાડ દ્વાયા ફોરની ગુણલતા નક્કી કયલાભાું આલળે.
3) ાુંચ વેટની 11 ોઈન્ટની યભત યભાડલાભાું આલળે.

4) અમ્ામય દ્વાયા આલાભાું આલેરો વનણડમ ભાન્મ ગણલાભાું આલળે. અમ્ામય વાથે
ગેયલતડણ ૂક કયલાભાું આલળે તો ખેરાડી યભતની ફશાય થળે.

 કોર્થલા દોડ (ભાઈઓ અને બષેનો)
1) પ્રસ્થાન યે ખા ય ખેરાડીઓએ વીધી શયોભાું રાઈન ફનાલલાની યશેળે.
2) જભીનથી કોથાની ઉંચાઈ 5 થી 10 ફૂટ શોલી જોઈએ.

3) વુંકેત ભતાની વાથે ખેરાડીઓએ કોથો કડી કુદકા ભાયતા ભાયતા યે વની
અંત્મયે ખા તયપ જવુ.ું

4) યે વ દયમ્માન કોથો ઘટું ૂ ણથી નીચે ન જલો જોઈએ.
5) પ્રથભ આલનાય વલજેતા જાશેય થળે.
6) ફુંને ગ કોથાભાું શોલા જરૂયી છે .

7) કોથો કભયથી ઉય અને ઘ ૂટણથી નીચેના બાગ ય ન શોલો જોઈએ.
8) કોથાની વ્મલસ્થા સ્ધડકે કયલાની યશેળે.

9) ઓછાભાું ઓછો એક શાથ કોથા ય શોલો જોઈએ.

10)યભતના વનમભો બુંગ કયનાય તે જ વભમે યભતભાુંથી ફશાય ગણાળે.
ુ મચી દોડ (ભાઈઓ અને બષેનો)
 ીંબચ
1) યભતના

દદલવે

આમોજનકતાડ

દ્વાયા

ખેરાડીઓએ ઉમોગ કયલાનો યશેળે.

આલાભાું આલેર

રીંબુ અને

ચભચીનો

2) ચભચી કોઈ ણ જગ્માએથી લાલાભાું આલેરી જોઈએ નશીં.
3) બાગ રેનાયે આખી યે વ દયમ્માન ચભચી ભોં ભા યાખલાની યશેળે.
4) યે વ ળરૂ થમા ફાદ શાથ દ્વાયા ચભચીને ફયાફય કયી ળકાળે નશીં
5) રીંબુ ડી જલાની વાથે બાગ રેનાય યભતભાુંથી ફશાય થળે.

6) રીંબુને ફયાફય ગોઠવ્મા ફાદ પયી તેને ફયાફય કયલા દે લાભાું આલળે નશીં.
7) અમ્ામયનો વનણડમ અંવતભ યશેળે.

8) યભતના કોઈણ વનમભનો બુંગ કયનાય ઉભેદલાય યભતભાુંથી તે જ વભમે ફશાય
થળે અથલા તેની એન્રી યદ કયલાભાું આલળે.

 એર્થેહટક્શ

 100 મીટર દોડ (ભાઈઓ અને બષેનો)
1) દોડ ળરૂ થમાના ઇળાયા શેરા ખેરાડીનો ગ પ્રસ્થાન યે ખા ફશાય જળે તો તેને
ખોટુ સ્ટાટડ જાશેય કયલાભાું આલળે.

2) ખેરાડી 100 ભીટય દોડભાું ોતાનો થ (રેક) ફદરળે અથલા ફીજા ખેરાડીને
વલઘ્નરૂ

વાલફત થળે તો યભતભાુંથી ફશાય કયલાભાું આલળે. વપેદ યે ખા ય ગ

ડળે અથલા ોતાનો ભાગડ ભ ૂરળો આલા વુંજોગોભાું જો અમ્ામયને મોગ્મ રાગળે
તો પયી ાછી અમ્ામય દોડ કયાલી ળકળે.

3) ફધા ખેરાડીઓનો વભમ નોંધલાભાું આલળે.
 ગોલાફેંક (ભાઈઓ)
1) ખેરાડીનુ ું નાભ જાશેય થમા ફાદ ગોા પેંકલા ભાટે ખેરાડીને 60 વેકન્ડનો વભમ
ભળે.

2) ગોો ખબાના બાગ ઉયથી એક શાથે પેંકલાનો યશેળે.

3) અંદયની ફાજુને ખેરાડી અડી ળકે ણ સ્ટોફોડડ ના ફશાયની ફાજુએ અડળે તો તે
પાઉર ગણાળે.

4) થ્રો વનધાડદયત અંતયની લચ્ચે શળે તો જ ભાન્મ ગણલાભાું આલળે. (૩૪.૯૨”)
5) ખેરાડીએ થ્રો છી વકડ રની ાછની ફાજુએથી ફશાય નીકલાનુું યશેળે.
6) ખેરાડીને ત્રણ થ્રો ની તક આલાભાું આલળે.
7) પાઉર ક્યાયે ગણાળે:a. ખેરાડી થ્રો ની ક્સ્થવતભાું શોમ ત્માયે વકડ રભાું ઊબો યશેળ.ે
b. ખેરાડી ખબાથી નીચેના બાગથી થ્રો કયળે.
c. જમાું સુધી ગોો જભીન ય ન ડે ત્માું સુધી ખેરાડી વકડ ર છોડી ન ળકે.
જો વકડ ર છોડળે અથલા ાછથી ફશાય નશીં નીકતા.
d. થ્રો વનધાડદયત રાઈનની ફશાય ડતા અથલા રાઈન ય ડતા.
e. વકડ રભાું કોઇણ બાગને સ્ળડતા.
8) થ્રોના અંતય ઉયથી વલજેતા ખેરાડી નક્કી કયલાભાું આલળે.
9) ગોાનુું લજન ૭.૨૬૦ kg શળે. (બાઈઓ)
 ગોલાફેંક (બષેનો)
1) ખેરાડીનુ ું નાભ જાશેય થમા ફાદ ગોો પેંકલા ભાટે ખેરાડીને ૬૦ વેકન્ડનો વભમ ભળે.
2) ગોો ખબાના ઉયના બાગેથી એક શાથે પેંકલાનો યશેળે.
3) ખેરાડીને સ્ટોફોડડ ની અંદયની વાટીને સ્ળડ કયલાની છૂટ છે ણ લત
ડ ુ ની ઉય
અથલા ફાહ્ય બાગને સ્ળડ કયલાની છૂટ નથી.
4) થ્રો વનધાડદયત અંતયની લચ્ચે શળે તો ભાન્મ ગણલાભાું આલળે. (૩૪.૯૨”)
5) ખેરાડીએ થ્રો છી વકડ રની ાછની ફાજુઓથી ફશાય નીકલાનુું યશેળે.
6) ખેરાડીને ૩ થ્રોની તક આલાભાું આલળે.
7) પાઉર કમાયે ગણાળે.



ખેરાડી થ્રોની ક્સ્થવતભાું શોમ ત્માયે વકડ રભાું ઊબો યશેળ.ે



જમાું સુધી ગોો જભીન યના ડે ત્માું સુધી ખેરાડી વકડ ર છોડી ન ળકે જો
વકડ ર છોડળે અથલા ાછથી ફશાય નશીં નીકતા.



થ્રો વનધાડદયત રાઈનની ફશાય ડતા અથલા રાઈન ય ડતાું.



વકડ રભાું કોઈ ણ બાગને સ્ળડતા.

8) ગોાનુું લજન 4.00 kg શળે.
 ચક્રફેંક (બષેનો)

1) ખેરાડીએ ચક્ર વનધાડદયત ડામાભીટય 2.5 ભીટય ની અંદય પેંકયલાનુ ું યશેળે.
2) થ્રો દયમ્માન ખેરાડી યીભના આગના બાગને સ્ળી ળકળે નદશ. તે અંદયના બાગને
સ્ળી ળકે.
3) ખેરાડી વકડ રની ફશાય જભીનને સ્ળડ કયી ળકતો નથી.
4) ખેરાડી જમાું સુધી ચક્ર જભીનને સ્ળે નશીં એ ૫શેરા લત
ડ ુ છોડળે તો પાઉર ગણલાભાું
આલળે.
5) ખેરાડીને ૩ તક આલાભાું આલળે.
6) વનધાડદયત રાઈનની ફશાય થ્રો કયતાું પાઉર થ્રો ગણાળે.
7) થ્રોના અંતય ૫યથી વલજેતા ખેરાડી નક્કી કયલાભાું આલળે.
8) ચક્રનુ ું લજન 1kg યશેળે.


ચક્ર ફેક (ભાઈઓ)
1. ખેરાડીએ વનધાડદયત ડામાભીટય ૨.૫ ભીટયની અંદય ચક્ર પેકલાનુ ું યશેળે.
2. થ્રો દયમ્માન ખેરાડી યીભના આગના બાગને સ્ળી ળકળે નશીં, તે અંદયના બાગને
સ્ળી ળકે.
3. ખેરાડી વકડ રની ફશાય જભીનને સ્ળડ કયી ળકતો નથી.
4. ખેરાડી જમાું સુધી ચક્ર જભીનને સ્ળે નશીં એ શેરા લત
ડ ુ છોડળે તો થ્રો ભાન્મ
ગણલાભાું આલળે નશીં.
5. ખેરાડીને ત્રણ તક આલાભાું આલળે.
6. વનધાડદયત રાઈનની ફશાય

થ્રો કયતાું તે થ્રો ભાન્મ ગણલાભાું આલળે નશીં.

7. થ્રોના અંતય યથી વલજેતા ખેરાડી નક્કી કયલાભાું આલળે.

8. ચક્રનુ ું લજન ૨ kg યશેળ.ે

