
कोकणात �थमच रंगला िजमना�ट�कचा थरार 

डरेवणची आया� �सनकर वेगवान धावपटू 

 

डरेवण, २७ फे�वुार� - डरेवण�या एस�ह�जे�सट� ��डा सकुंलात स�ु असले!या डरेवण यथू 

गे%स�या प'ह!या 'दवशी कोकणात ,थमच झाले!या िजमना2ट�क�या अॅ�ोबॅ'टक आ6ण एरोबॅ'टक 2पध8ने 

,े9कांची मने िजकंल�. १६ वषा>खाल�ल गटात १०० �मटर शय>तीत डरेवणची आया> �सनकर वेगवान धावपटू 

ठरल�.  

 िजमना2ट�कमBये मुबंई, पणेु, ना�शक येथील १० त े१६ वयोगटातील 2पध>काचंा सहभाग 

,ामEुयाने 'दसनू येत आहे. हा ��डा ,कार कोकणात पाहायला �मळत नस!यामळेु सहभागी 2पध>कांनी 

,थम एक अBया> तासाचे ,ाGयH9क दाखवनू या खेळातील खाचाखोचांचा धावता पIरचय कJन 'दला 

आ6ण नतंर 2पध8ला ,Gय9 स�ुवात झाल�. आतंरराKL�य पचं ,बोधन डोणगावकर यां�या माग>दश>नाखाल� 

या 2पधा> घेNयात आ!या. Oी�शवछQपती परु2कार ,ाRत मोहन बामणे (मुबंई) हे 'ह माग>दश>न 

करNयासाठU उपि2थत होत.े WवXयाYयांची उपि2थती ल9णीय होती.  

 

 

अZंतम Wवजेत े(ऑल राऊंङर) ( १२ वषा>खाल�ल) : 

 १ 2पहृा शाहू – सवुण>  

 २ माह� मेहता – रौRय  

 ३ Iरया 6खलारे - कां2य 

 

ऑल राऊंङर ( १२ वषा>खाल�ल) : 

      १ साई खcड - सवुण>  

२ आया> बेर� – रौRय 

 

2पध8�या प'ह!या 'दवशी अथॅलेट�dस मधील अनेक सवुण> पदकांचा Zनण>य झला. १५०० मी. 

धावNया�या 2पध8त को!हापरू�या Wववेक मोरे याने 18 वषा>खाल�ल गटात सवुण> पदक �मळवले तर 

साताया>चा सशुांत जेधे रौRय पदकाचा मानकर� ठरला. याच गटात मलु�मंBये कागलची अि2मता कांबळे 

Wवजेती तर साताया>ची ,Zत9ा मांढरे उपWवजेती ठरल�. १०० मी. 2पधा> (१८ वषा>खाल�ल) मलु�ंची 

साताया>�या Oेया मळुीक 'हने तर मलुांची व!लभ पाट�ल (को!हापरू) याने िजकंल�. याच 2पध8त सोळा 

वषा>खाल�ल गटात 'दिjवजय चौघलेु Wवजयी ठरला तर मलु�ं�या गटात डरेवण�या आया> �सनकर 'हने 

आपले वच>2व अबाkधत रा6खले.  

१४ वषा>खाल�ल १०० मी. धावणे Wवजेत ेमलुगे :- ,Zतक आवट�( सांगल� ) मलु� – 'दया समेुपू>र    



अmय काह� सवुण> पदक Wवजेत े– 

• गोळाफेक - १४ वषा>खाल�ल मलेु - Wवशाल शलेार (मुबंई)  

• गोळाफेक - १६ वषा>खाल�ल मलेु - चैतmय फणसे (ठाणे)  

• थाळीफेक - १६ वषा>खाल�ल मलु� - गौर� भारती.  

• लांबउडी - १६ वषा>खाल�ल मलेु व!लभ पाट�ल.  

• लांबउडी - १२ वषा>खाल�ल मलु� – इशा रामटेके. 

• उंचउडी - १२ वषा>खाल�ल मलेु – साथ>क Zनबंाळकर.  

 

फोटो ओळ – डरेवण &'डासंकुल येथे स)ु असले+या डरेवण यथू गे,स �पध-त कोकणात 

�थमच झाले+या िजमना�ट�क &'डा�कारात आपले कौश+य सदर करताना �पध�क  

 

 

     

 

 


