
સાયકલીંગ     
 

 
બધી જ પે યલ ઓલિમ્પક્સ સાયકલીંગ પર્િતયોગીતાઓ અિધકાિરક પે યલ ઓલિમ્પક્સ 
રમતના િનયમો દર્ારા સચંાિલત હશે.એ એક આંતરરા ટીય રમત કાયૅકર્મ હોવાથી યિુનયન 
સાયકિલ ટ ઇન્ટરનેશનલ (ય.ુસી.આઇ) અને રા ટીય શાસકીયદલની િનયામલીના આધાર પર 
પે યલ ઓલિમ્પકે આ િનયમો નુ ંઘડતર કયુર્ છે. ય.ુસી.આઇ અને રા ટીય શાસકીયદલના 
િનયમોને ત્યા ંસધુી લાગ ુ કરાશ ે જ્યા ંસધુી તેમના મતભદે અિધકારી પે યલ ઓલિમ્પક્સ 
િનયમોથી ના થાય આવી િ થિતમા ંઅિધકાિરક પે યલ ઓલિમ્પક્સના િનયમોન ેલાગ ુકરવામા ં
આવશે. 
 

િવભાગ – એ ઓિફશીયલ પધૉ 
 

 ૫૦ મી. ટાઇમ ટર્ાયલ 
 

 ૧ િક. મી ટાઇમ ટર્ાયલ 
 

 ૫ િક. મી ટાઇમ ટર્ાયલ 
 

 ૧૦ િક. મી ટાઇમ ટર્ાયલ 
 

 ૫ િક. મી રોડ રેસ 
 

 ૧૦ િક. મી રોડ રેસ 
 

 ૧૫ િક. મી રોડ રેસ 
 

 ૨૫ િક. મી રોડ રેસ 
 

 ૪૦ િક. મી રોડ રેસ 
 

 ૫૦૦ મી.સયંકુ્ત રમત ટેન્ડમ ટાઇમ ટર્ાયલ 

 
 

 
 
 
 
 



િવભાગ – બી સગવડો (Facilities) 
 

 ર તો (માગૅ) સારો,કાચં રિહત, કચરા વગર, વચ્છ હોવો જોઇએ. યવિ થત હોવો 
જોઇએ.  

 સાયકલીંગની પધૉ શ  થાય તે પહલેા ર તા પરથી પત્થર,કાકંરી અને માટી સાફ 
કરી દેવી જોઇએ. ગટર ને રબર ની ચાદરની સીટથી ઢાકંી દેવી જોઇએ. પધૉ 
દરમ્યાન માગૅમા ંઆવનારા કુ્ષો અને વળાકંના તભંો પર સકૂાયેલા ધાસના 
કોથળા લગાવી દેવા જોઇએ. 

 સાયકલીંગની પધૉ શ  થાય તે પહલેા વાહનો ની અવર-જવર રોકી દેવી જોઇએ. 
 

 સરુિક્ષત શ આતને સિુવધાજનક બનાવવા સપંણૅૂ માગૅનુ ંશ આતથી અંત સધુી 
િનશાનીકરણ કરવુ.ંઓછામા ંઓછી ૫ મીટર માગૅની પહોળાઇ રાખવી. 

 બધી પધૉ માટે માગ ૅએક સરખો હોવો જોઇએ.અંિતમ રેખા બધી પધૉ માટે કાયમ 
એકજ હોવી જોઇએ. 
 

 માગૅની લબંાઇ લગભગ ૨ થી ૫ િક.મી. હોવી જોઇએ. જો શક્ય હોય તો માગૅમા ં
થોડુ ંચઢાણ હોવુ ંજોઇએ.પણ એટલુ ંકઠીન પણ નિહ કે ચાલક માગૅ પરૂો કરી ન 
શકે. 
 

 બહાર અને પાછળના ંમાગૅની સરુક્ષા િનયતંર્ણ કરવી અઘરી હોય છે.  
 
 

િવભાગ–સી સાધનો 
 

 તાિલમ અને હિરફાઈ વખતે સાયકલ સવારે હે મેટ પહરેવુ ંજ રી છે હે મેટ યજમાન 
દેશના ંસાયકલીંગના રા ટર્ીય શાસકીયદલના ંસરુક્ષા તરનુ ંહોવુ ંજોઈએ. 

 

 બાયિસકલોની પધૉ અને તાિલમ સતર્ પવુર્ યજમાન દેશની સાયકિલંગ હતે ુરા ટર્ીય  
     શાસકીયદલના ંિનયમો અંતગૅત િનધૉિરત  
     સરુક્ષા તર પણૂ ઁકયૉ છે કે નિહ.તેનુ ંિનિરક્ષણ  
     કરશે.બાયિસકલ બરાબર છે કે નિહ તે જોવાની 
    જવાબદારી રેસ ડાયરેક્ટરની રહશેે. બાયિસકલની 
    બરાબર ન લાગે તો તેનો અ વીકાર અથવા તો 
     ખેલાડીન ે પધૉમા ંભાગ લેવાની રોકી શકાય છે. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 બાયિસકલની તપાસ પર્માિણત  

      િમકેિનક દર્ારા પધૉના ંએક િદવસ  
      પહલેા કરાશે.કોઇપણ ધોરણની સાયકલ 

                 કે ણે સરુક્ષાના ંધોરણ પણૂ ઁકયૉ હોય  
                તેની સવારી કરી શકાય છે. 

 

 યાિંતર્ક સહાય માટે માગનૅી ચારેબાજુ  
      મરમ્મત થળ મકૂવામા ંઆવશે. 
 

 સપંણૂ ઁપર્િતયોિગતા દરમ્યાન પર્માિણત  
      ડોકટર હોવો જોઇએ તથા દોડ પર્વતકઁ  
     નો સપંકઁ સતત આપાતકાિલન વાહન  
      સાથે હોવો જોઈએ.આપાતકાિલન વાહન 

      થળ પર રાખી શકાય. 
 

 જ્યારે રોડરેસ હોય ત્યારે એક ગાડી/ 

     મોટર સાયકલ પર્થમ સાયકલ સવારથી  
     આગળ અને પછાળ  સરુક્ષત અંતરે હોવી 
     જોઈએ. 

  ખેલાડી કે ની યાિંતર્ક સમ યાનો અનભુવ થાય તે સાયકલનો એક િહ સો અથવા 
તો સપંણૂ ઁસાયકલ બદલી શકે છે જો જ રી હોય તો રેસને પર્ણ ઁકરવા સહાયતા 
પર્ાપ્ત કરવાની પરવાનગી છે. 
 

િવભાગ-ડી કમર્ચારી ગણ  
 

 સાયકલ પધૉના િનદેર્શક(રા ટર્ીય શાસકીયદલ) સાયકલીંગ પર્િતયોિગતાના ં પવૂર્ 
અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
 

 પર્ારંભકતાર્ 
 

 સમયપાલક  
 

 િનણાર્યક-િનણાર્યકે સમાિપ્ત રેખા પાસે ઉભા રહવુ.ં 
 



 યોગ્ય સખં્યા થાપન તેમજ પર્વેશ સખં્યા અને યોગ્ય આરંભ રેખાની 
પિંક્તબધ્ધતાના ંપર્ભાર હતે ુમાટે બે આયોજનકતાર્ હોવા જોઈએ. 

 

 પર્માિણત દાકતર અને પર્ાથિમક સહાયક ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. 
 

 ટેકિનિશયન  પર્માિણત/પરવાનો ધરાવનાર સાયકલ િમકેિનક જ રી ઓજાર સાથે 
સસુજ્જ હોય. 
 

 િ થરકતાર્ પધાર્ પર્ારંભના સમયે પધર્કના પગને પૅડલ પર િ થર કરવા માટે જ ર 
પડે છે. 
 

 માગર્ના ંઅિધકારી  માગર્ના ંસગંમો પર આરંભથી અંત સધુી સવારને માગર્ પર 
રાખવા માટે પગે ચાલવાવાળાને માગર્થી દૂર રખાવા જોઈએ. 
 

 પર્િતિનિધ 
 

 

િવભાગ-ઈ  િવભાગીકરણ/ડીવીઝનીંગ 

 

 પે.ઓ.સાયકલીંગ પધાર્ બધી ક્ષમતા તરો માટે પર્ તાિવત હશે.ખેલાડીને પર્વેશ સમયે 
અથવા ટાઈમટર્ાયલ આધારે પુમા ંરાખવામા ંઆવશ.ે 
 

 પર્ત્યેક જૂથમા ંઆઠથી વધારે અને તર્ણથી ઓછા ખેલાડી નહી રાખી શકાય.સાયકલ 
સવારની યોગ્યતાને િનધાર્ર કરવા હતે ુએક પર્ારંિભકટાઈમટર્ાયલનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આવશે અને તે તર્ણથી ઓછા નિહ હોઈ શકે. 
 

 ટાઈમ ટર્ાયલનો અનભુવ સૌથી ઝડપી સવાર સધુી હોવો જોઈએ. 
 

સામાન્ય િનયમો: 
 

 યિક્તની ઘિડયાળ િવરુધ્ધની દોડને ટાઈમટર્ાયલ કહ ેછે. 
 

 પધર્કને ૩૦ સેકંન્ડ/એક િમિનટમા ં
     અંતરાલ પર પર્ થાન કરવુ ંજોઈએ. 
 

 ટાઈમટર્ાયલ શ  કરતી વખતે સવાર 

     પોતાના પગ પૅડલ પર રાખી શકે છે. 
 
 
 



 ટાઈમટર્ાયલ શ આતનો કર્મ સૌથી  
      ધીમા સવારથી સૌથી ઝડપી સવાર  
      સૌથી હોવો જોઈએ. 
 

 એક સડક દોડ મોટી સખં્યામા ંપર્ારંભ દોડ બને છે. 
 

 િવિવધ ચક્કર્રોની દોડ માટે આ દોડને નેતતૃ્વકતાર્ની માફક દરેકે દરેક ચક્કર 
પર પવૂર્ િનધાર્િરત સમય પર સમાપ્ત કરાય છે.જ્યા ંસધુી રેફરી ન સમ  કે 
માગર્ની પધાર્ઓની ગિતમા ંએક મોટી િવભા તા ંરહલેી છે.જો એમ થાય તો શુ ં
કાયર્વાહી કરવી માટે રેફરીએ પધાર્મા ં િનદેર્શક અને િનયમાવલી સિમિત પાસે 
સલાહ લેવી જોઈએ. 
 

 શ આત સીસોટી વગાડીને અથવા બન્દુક ફોડી કરાય છે. 
 

 સમાિપ્ત િનધાર્િરત સમાિપ્ત રેખાન ે ધ્યાનમા ં રાખીન ેઅથવા સમાિપ્ત રેખાને 
ઓળગીને કરવાના ંઆદેશ પર િનધાર્િરત હોય છે. 
 

 જો માગર્ની લબંાઈ ૨.૫ િકલોમીટરથી વધારે હોય તો ૧ થી વધારે િવભાગ 
માગર્મા ં તરત સવાર થઈ શકાય છે.આ િવભાગ ૧,૨,અથવા ૩ િમિનટંના 
અંતરાલ પર શ  થઈ શકે છે. 
 

 મખુ્ય અિધકારીઓના િનદેર્શ અનસુાર પધર્ક પોતાની પર્વેશ સખં્યા ધારણ કરે. 
 

 દોડ પહલેા પધર્કોને પધાર્ માટે શારીિરક રીતે તયૈાર થવાનો અન ેમાગર્ િનિરક્ષણનો 
મોકો અપાય છે. 
 

 જ્યારે સાયકલોનુ ંઆગલુ ંપૈડુ ંઅંિતમ રેખા પાર કરે છે,ત્યારે દોડની સમાિપ્ત ઘોિષત 
થાય છે. 
 

િવભાગ-ફ  
 

 (એકીકૃતખેલ સાયકલીંગ પધાર્(યિુનફાઈડ સાયકલીંગ પધાર્ઓ) 

 

  પધાર્ઓ 

 પે યલ ઓલિમ્પક સાઈકલીંગ દર્ારા પર્ તાિવત ટાઈમ ટર્ાયલના ંઅંતર વા 
કે િવભાગ-અ અિધકાિરક પધાર્ઓમા ં બતાવાયુ ં છે. તે મજુબ અંતરમા ં
સિમ્મિલત કરાશે. 
 



 કેટલા અંતરની દોડ યોજી શકાય તેનો િનણર્ય કરવાનો અિધકાર દોડના 
િનદેર્શકને (સયંકુ્ત રા ટર્ અથવા રા ટર્ીય કાયર્કર્મના) છે. 
 

 

  લાઈન-અપ  
 એક પે.ઓિલ. પધર્ક એક િવિશ ટ ભાગીદાર  

 

 પધર્ક  અથવા તો ભાગીદાર ચાલકનુ ં થાન અથવા તો પાછળનુ ં થાન લઈ 
શકે છે. 
 

 િવભાગીકરણ : (વગીર્કરણ/િડિવઝનીંગ) 
 પધાર્ના િદવસે  પર્ાથિમક હિરફાઈ યોજાય તેણે યિુનફાઈડ પોટસર્ ટેંન્ડમ 
ટાઈમ ટર્ાયલના પર્ાપ્તાકં મેળવવા જ રી છે. 
 

 (૨) પર્ાથિમક હિરફાઈમા ંબે સવારો ( પધર્ક અને ભાગીદાર) અંિતમ હિરફાઈ 
પરુી કરશે. 
 

 (૩) શ આતની હિરફાઈના િનયમો િવભાગ-ઈ પર્માણે રહશે. 
 

 (ડી) પર્ાપ્તાકં : ( કોરીગ)  
 ટેંન્ડમ ટાઈમટર્ાયલના ં પર્ાપ્તાક ટર્ાયલ પધાર્ના ંપર્ાપ્તાકં પર્માણે રહશેે. 

 

  િવભાગ-ઈ ની પધાર્ના સામાન્ય િનયમો ટાઈમટર્ાયલના પર્માણે જ રહશેે. 
 

 

 એકીકૃત ખલે જુથ સાયકલીંગ : 
 

 એ: પધાર્ઓ:  
 પે.ઓિલ.સાઈકલીંગ દર્ારા પર્ તાિવત ટાઈમ ટર્ાયલના ંઅંતર વા કે િવભાગ-અ 
અિધકાિરક પધાર્ઓમા ંબતાવાયુ ંછે તે મજુબ અંતરમા ંસિમ્મિલત કરાશે.દોડ 
કેટલા અંતરની યોજી શકાય તેનો િનણર્ય કરવાનો અિધકાર દોડના િનદેર્શકને 
રહશેે. 
 

 બી:લાઈન-અપ : 
 ય,ુએસ અથવા રા ટીય કાયર્કર્મ બે/ચાર યિક્તની એકીકૃત પોટર્સ ટુકડીને એક 
અથવા બધી જ રોડ દોડ પધાર્ના સચુવી શકે છે. 
 

 બે યિક્તની એકીકૃત પોટર્સ ટીમ  
 



 બે પે.ઓિલ. પધર્ક  
 

 બે િવિશ ટ ભાગીદાર 

  
 િવભાગીકરણ : 

 એક ટુકડી પર્ાથિમક પાચં િકલોમીટર ટાઈમ ટર્ાયલ માટે સવારી કરશે અને 
છે લો સવાર જ્યારે સમાિપ્ત રેખા પસાર કરશે તે ટકૂડીનો પર્ાથિમક પર્ાપ્તાકં 
હશે. 
 

 આ પર્ાથિમક પર્ાપ્તાકંની મદદથી એકીકૃત પોટર્સ ટકૂડી કે  માગર્ પધાર્મા ં
ભાગ લેશે તેમના િવભાગ પાડવામા ંમદદ કરશે. 
 

 પર્ાપ્તાકં/િનયમો 
 અંિતમ સવારની સાયકલનુ ંઆગલુ ં 

      પૈડુ ંસમાિપ્ત રેખા ઓળંગશે તેના આધારે  
     ટકૂડીના થાન અને સમય નક્કી થશે.  

    આ િનયમ બે/ચાર યિક્તઓની એકીકૃત  
     પોટર્સ ટકૂડીને લાગ ુપડે છે. 
 

 સમગર્ ટકૂડી પર્ાથિમક અને અંિતમ  
      હરીફાઈમા ંસમાન અંક જ ધારણ કરશે. 


