
 

 

 

� रा���य बॅड�मटंन �पध�त सा�नया नेहवालला 

�वजेतेपद : 
 

भारताची आघाडीची बॅड�मटंनपटू सायना नेहवालने नागपूरम&ये सु( असले*या रा���य 

�पध�चे �वजेतेपद पटकावले आहे. अं�तम फेर�त सायनाने पी..ह�. �सधूंवर 21-17, 27-

25 अशी मात करत आप*या कार0कद1तले �तसरे रा���य �वजेतेपद पटकावले. 

याआधी पु(षां3या अं�तम साम4यात एच.एस. 6णॉयने 0कद9बी :ीकांतवर मात क(न 

ध;कादायक �नकालाची न<द केल� होती. 

 प>ह*या सेटम&ये �सधूं आ?ण सायना नेहवालने सावध प�व@ा घेत सु(वात केल�. 

दोनह� खेळाडूनंी साम4यात आघाडी घेCयाचा 6यDन केला, मा@ दोघांनाह� Dयात यश 

आले नाह�. एका EणापयFत प>ह*या सेटम&ये 6-6 अशी बरोबर� झालेल� असताना, 

सायनाने सेटम&ये आघाडी घेतल�. प>ह*या सेट3या म&यांतरापयFत सायनाने साम4यात 

11-9 अशी आघाडी घेतल�. यानंतर �सधूंने साम4यात पुनरागमन करCयाचा 6यDन 

केला, मा@ सायनाने प>ह*या सेटम&ये 4-5 गुणांची आघाडी कायम ठेवल�. अखेर 

�सधूंची लढत मोडून काढत सायनाने प>हला सेट 21-17 अशा फरकाने �वजय 

�मळ�वला. 

 

� आ�शयाई बॉि;संग �पध�त मेर� कोमला सुवणLपदक : 
 

जाग�तक �पध�त पाच वेळा �वजेतेपद �मळवणाMया मेर� कोमने (Boxer Mary Kom) 

आ�शयाई बॉि;संग �पध�त सुवणL पदकाची (Gold Medal) कमाई केल�. 

 अं�तम साम4यात मेर� कोमने उDतर कोPरया3या 0कम Qय<गला पराभूत केले. 

आ�शयाई बॉि;संग �पध�त 48 0कलो वजनी गटातील �तचे प>हले सुवणL आहे. यापूवR 

मेर� कोम 51 0कलो वजनी गटातून सहावेळा या �पध�त उतरल� होती. यात 2003, 

2005, 2010 आ?ण 2013 असे चार वेळा �तने सुवणL पदकाची कमाई केल� होती. तर 

2008 म&ये �तला रौTय पदकावर समाधान मानावे लागले होते. 

तसेच यावेळी ती प>ह*यांदाच 48 0कलो गटात या �पध�त सहभागी झाल� होती. उपांDय 

फेर�त जपान3या सुबोसा�व(U आVमक खेळ दाखवत �तने अं�तम फेर� गाठल� होती. 

आ�शयाई बॉि;संग �पध�त मेर� कोमला सुवणLपदक :                                                                                                         

जाग�तक �पध�त पाच वेळा �वजेतेपद �मळवणाMया मेर� कोमने (Boxer Mary Kom) 

आ�शयाई बॉि;संग �पध�त सुवणL पदकाची (Gold Medal) कमाई केल�. 
  



 

 

 

अं�तम साम4यात मेर� कोमने उDतर कोPरया3या 0कम Qय<गला पराभूत केले. 

आ�शयाई बॉि;संग �पध�त 48 0कलो वजनी गटातील �तचे प>हले सुवणL आहे. यापूवR 

मेर� कोम 51 0कलो वजनी गटातून सहावेळा या �पध�त उतरल� होती. यात 2003, 

2005, 2010 आ?ण 2013 असे चार वेळा �तने सवुणL पदकाची कमाई केल� होती. तर 

2008 म&ये �तला रौTय पदकावर समाधान मानावे लागले होते. 
  

तसेच यावेळी ती प>ह*यांदाच 48 0कलो गटात या �पध�त सहभागी झाल� होती. 

उपांDय फेर�त जपान3या सुबोसा�व(U आVमक खेळ दाखवत �तने अं�तम फेर� गाठल� 

होती. 
 


