
ગુજરાત રાજય યોગ બોડ, ગ ધીનગર 
(રમતગમત, યવુા અને સ ૃ િતક વૃિતઓ િવભાગ) 

 

યોગ પધ ના પધક માટના સામા ય િનયમો 

(૧)  આ પધ  ય તગત તુિતની રહશે. 

(૨)  ર ટેશન કરાવેલ પધક જ પધ મ  ભાગ લઇ શકશે. 

(૩)  આ યોગ પધ નો મુ ય હતુ યોગનો ચાર- સાર અને સ  માટ છે. 

(૪)  ર ટેશન સમયે ફોમમ  દશ વેલ અને પસંદ કરલ આસનો જ રજુ કરવાના રહશે. 

આસન સમય ેકોઇ પણ સાધનનો ઊપયોગ કરવાનો નથી. 

(૫)  પધ  દરિમયાન કોઇ પણ ઇ  ન થાય તેનું યાન વયં પધક રાખવાનું છે, તેના માટ 

બોડની કોઇ જવાબદાર  રહશે ન હ. 

(૬)  પધ મ  દરક લામ થી પુ ષમ થી થમ, તીય અને તૃિતય પસંદ થશે અને ત ે

માણે મ હલામ થી પણ તે માણે ણ પધક પસંદ થશે. 

(૭)  દરક પધક અપારદશક અને યોગને અનુ પ કો યુમ ધારણ કરવાનો રહશે. 

(૮)  એક આસન પછ  બી  આસનમ  જવા માટ જજ સુચના આપે પછ  આસન શ  

કરવાનું રહશ.ે 

(૯)  દરક પધક ટજ પર આવતા અને પરત જતા “ નમ ત ે“ અ ભવાદન કરવાનું રહશે. 

(૧૦)  કો યમુ બંધ ગળાનું અને કોઇ પણ કારના કટ િવનાનું હશ.ે 

(૧૧)  આસનોની ખરખર પો ઝશન ઇ શકાય તેવા ન ટાઇટ કો યુમ પહરવાનો રહશે. 

(૧૨)  પધક અનકુુળ હોય તો મેક-અપ કર  શકશે. 

(૧૩)  આસનો દશ ત કરતા સમય ે પધક કોઇ પણ કારનું યુઝ ક વગાડ  શકશે નહ . 

(૧૪)  ઇલે ટોનીક સાધનો ક કોઇ સંકતની મદદથી પધક આસન રજુ કરશે તો 

ડ વોલીફાઇ થશે. 

(૧૫)  ટજ મનેજેર, જજ(ટ નકલ) પાસે પધક પોતાન ુ નામ, ચે ટ નંબર અન ે આસનોની 

કરલ પસંદગી ચેક કર  લેવાની રહશે.  



(૧૬)  એક આસન રજુ કરવા માટ ૬૦ સેક ડ મહ મ સમય રહશે. 

(૧૭)  દરક આસનનો હો ડ ગ સમય પ ચ થી દસ સેક ડ રહશે. 

(૧૮)  જજ ારા કોઇ િવ શ ટ આસન રજુ કરવા કહ તો ત ે કરવાનું રહશે. જ ે (૨૫) સામેલ 

આસનો પૈક નંુ હશે. 

(૧૯)  પધકને આપેલ સમય બાદ કોઇ પધક પધ મ  ભાગ લઇ શકશે નહ . 

(૨૦)  પધ  અંગે આખર  િનણય ગુજરાત રા ય યોગ બોડ, ગ ધીનગરનો રહશે. 

(૨૧)  સીર યલ નંબર જ ેતે લાનો છે તે પધકનો ચે ટ નંબર રહશે. 

(૨૨)  આધાર કાડ/ઓળખ કાડ પધક સાથે રાખવાનુ ં રહશે. તેની એક કોપી સાથે લઇ 

આવવાની રહશે.  

(૨૩)  યોગ પધકએ પાણીની બોટલ, મેટ, નેપક ન સાથે લાવવાના રહશે. 

(ર૪) સો શયલ ડ ટ સ અને મા  પહરવું જ ર  છે. 

(૨૫)  દરક આસનના પ ચ માકસ રહશે.       

(૨૬)  હો ડગ સમય  ૫ થી ૭ સેક ડ         ૧ માકસ  

                      ૮ થી ૯ સેક ડ        ૧.પ માકસ  

                      ૯ થી ૧૦ સેક ડ        ૨ માકસ  

(૨૭)  ર ટશન સમયે ન  કરલ આસન રજૂ ન કર  શક તો તે આસન માટ 

ડ વો લફાઇડ ગણાશે. અને તેના (૦) માકસ રહશે.  

(૨૮)  KEY POINT, COSTUME, POSTURE, PRESENTATION, BREETHINGS 

દરકના ૧ માકસ રહશે.                          

(ર૯) એક આસનના  ૧૦ માકસ રહશે તે માણે ૦૫ આસનના ૫૦ માકસ રહશે. 

(૩૦)  એક સાથે પ ચ પધકનો સાથે બોલાવવા અને તમે થી મ અનુસાર આસનો પરફોમ 

કરવાનું કહવાનું રહ. ( ુપ વાઇઝ આસન) 

(૩૧)  જ ે પધક ગેર હાજર હશે તેનું ાન ખાલી રહશ.ે  

 


