
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ТАЕКВОНДО ПҮМСЭ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ  
ТЭМЦЭЭН-2022” ЗААВАР 

 

 ЗОРИЛГО:  

• Таеквондогийн спортыг сурталчилах, 

• Монгол улсад олимпын таеквондогийн спортын олон төрлийг түгээн 

дэлгэрүүлэх, хүүхэд залуучуудад таеквондогийн спортоор хичээллэх ач тусыг 

таниулах. 

 
 ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:  
 

Зохион 
байгуулагч 

Монголын Таеквондогийн Холбоо 
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын “Хараагийн хөх чоно” таеквондо клуб  

Дэмжигчид 
Сэлэнгийн аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
Сэлэнгэ аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 
Сэлэнгэ аймгийн Биеийн тамир, спортын газар 
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Засаг даргын Тамгын газар 

Холбоо барих  7015-5500, 9979-3394  

E-mail mongoliataekwondo@gmail.com 

Facebook хуудас www.facebook.com/MongolTaekwondo/ 

Хаяг Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 8-р хороо,  

Спортын төв Ордон 

  

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХУВААРЬ:  
 

Өдөр  Хөтөлбөр  Хаяг 

3.21-4.1 Бүртгэл www.mongol-taekwondo.com 

4.2-ны дотор Буудал захиалга 
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Зүүнхараа хотын 

дасгалжуулагч, багш: 9924-7313 

4.8-ны өдөр 
Тэмцээний техникийн 

зөвлөгөөн 
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Зүүнхараа хот 

4.9-10-ны өдөр Тэмцээн Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Зүүнхараа хот 

 

• Заасан хугацаа хэтэрсэн багийн мэдүүлгийг хүлээн авахгүй! 

• УАШТ-д Монголын таеквондогийн холбоотой гэрээтэй, албан ёсны гишүүн 

байгууллага түүний тамирчид оролцоно.  

• УАШТ-д оролцох байгууллага нь холбоонд татвар, хураамжийн үлдэгдэл тооцоогүй 

байх.  

 

 



ТЭМЦЭЭНИЙ ЗААВАР:  

1) ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: 

- Оролцогч тамирчин нь Монголын таеквондогийн холбоо болон Күккивоны ямар 

нэг зэрэг, дантай байна, зөвхөн тэр бүсээ бүсэлж тухайн бүсний ангилалдаа 

өрсөлдөнө.  

- Нэг байгууллагаас орох тамирчны тоонд хязгаарлалт тавихгүй.  

- Тамирчин нь Монголын таеквондогийн цахим бүртгэлийн системд бүртгүүлсэн 

байх шаардлагатай байх ба хүчинтэй лицензтэй байна. Хэрэв лиценз шинээр авах 

эсвэл сунгуулах шаардлагатай бол сорил тэмцээнд бүртгүүлэхээс өмнө лицензийн 

хураамж болох 50.000₮ (тавин мянган төгрөг) Хаан банкны 5431161905 тоот 

Монголын таеквондогийн холбооны дансанд шилжүүлснээр тэмцээнд оролцох эрх 

нээгдэнэ. 

- Тэмцээнд оролцогч багууд тамирчдынхаа байр, хоолыг өөрсдөө хариуцна. 

- Тэмцээний үеэр оролцогчид /тамирчид, дасгалжуулагчид/ дэвжээн дээр гарч 

үзүүлбэрээ үзүүлэхээс бусад тохиолдолд маск /амны хаалт/ тогтмол зүүх. Амны 

хаалтыг хоёр цаг тутамд солих шаардлагатай.   

2) АНГИЛАЛ 

Үндсэн пүмсэ 

Эрэгтэй ганцаарчилсан 
Эмэгтэй ганцаарчилсан 
Эрэгтэй баг (3 эрэгтэй) 
Эмэгтэй баг (3 эмэгтэй) 

Холимог хос (1 эрэгтэй, 1 эмэгтэй) 
 

Чөлөөт пүмсэ 

Эрэгтэй ганцаарчилсан 
Эмэгтэй ганцаарчилсан 

Холимог хос (1 эрэгтэй, 1 эмэгтэй) 

Холимог баг (5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба эрэгтэй, эмэгтэй 
тамирчдын тоо тус бүр хамгийн багадаа 2, 2 байх ёстой) 

 

Холимог хос, багийн ангилалд зөвхөн өөрийн бүсний ангиллын тамирчин, 

тамирчидтай хамтарна. /Жишээлбэл: С ангиллын тамирчин А ангиллын 

тамирчинтэй нэг баг эсвэл хос болж болохгүй/ 

 

3) ХУГАЦАА 
Үндсэн пүмсэ: 90 секунд хүртэл 

Чөлөөт пүмсэ 90-100 секундын хооронд 

Завсарлага: Эхний пүмсэ болон хоёр дахь пүмсэ хоорондын зай хамгийн багадаа 

30 секунд  



 

4) ОРОЛЦОГЧ 
- Тэмцээнд оролцогчид хүйс, насаар хязгаарлагдахгүй бол дээд тал нь хоёр 

ангилалд өрсөлдөх боломжтой.  

- Насны хувьд:  

Бага нас: 8-9 нас  

Бага нас: 10-11 нас  

Өсвөр үе: 12-14 нас 

Залуучууд : 15-17 нас 

Насанд хүрэгч 30 хүртэлх (18-30 нас) 

Насанд хүрэгч 30 -аас дээш насны ангилалд тэмцээн явагдана. Насыг сараар 

бус жилээр тооцно. Жишээлбэл: Залуучуудын ангилалд өрсөлдөх тамирчин нь 

2005.1.1-2007.12.31 хооронд төрсөн байна.  

- Бүсний ангилал: 

А ангилалд хар бүс куккивоны дантай тамирчид  

В ангилалд хөх, улаан бүстэй тамирчид 

С ангилалд шар, ногоон бүстэй тамирчид тус тус оролцох эрхтэй. /Насанд 

хүрэгчдийн ангилалд зөвхөн хар бүстэй тамирчид өрсөлдөнө/ 

 

5) ГҮЙЦЭТГЭХ ПҮМСЭ 
Үндсэн пүмсэ: Ганцаарчилсан (эрэгтэй, эмэгтэй), Холимог хос, баг 

Нас  Бүсний ангилал Урьдчилсан шат Шигшээ тэмцээн  

Бага нас  
Өсвөр үе 

А ангилал Таекүк 5, 6 жан Таекүк 7, 8 жан 

В ангилал Таекүк 3, 4 жан Таекүк 5 жан  

С ангилал Таекүк 1, 2 жан Таекүк 3 жан 

Залуучууд 
А ангилал Таекүк 6, 7 жан 

Таекүк 8 жан, 

корёо 

В ангилал Таекүк 4, 5 жан Таекүк 6, 7 жан  

С ангилал Таекүк 1, 2 жан Таекүк 3, 4 жан 

Насанд хүрэгч 
30 нас хүртэлх 
30-аас дээш 

А ангилал 
Таекүк 8 жан, 

корёо 
Кимган, Тебек 

 

Чөлөөт пүмсэ: 

Тамирчид таеквондогийн техник дээр тулгуурлан хөгжим, бүжиг дэглэлт бүхий чөлөөт 

пүмсэ гүйцэтгэнэ. Гүйцэтгэх техникүүд нь таеквондогийн хүрээнд байх ёстой. (сууултууд: 

Дидкүби соги, Хакдари соги, Боем Соги, үсэрч: ёбчаги, степ, 180, 360 градус эргэлттэй 

өшиглөлт) 
Өөрсдийн зохиосон пүмсэг 90-100 секундын хугацаанд хөгжмийн аянд хийж гүйцэтгэнэ. 

Заасан хугацаанаас бага хугацаанд эсвэл хугацаа хэтэрвэл оноо хасагдана. Заавал хийх 

техникүүдийг оруулсан байх бөгөөд уран сэтгэмж, хөдөлгөөний эвсэл, аяны зохицол, 

дэвжээ эзэмшилт болон өндөр градустай техникийг харж дүгнэнэ. 

 

6) ОРОЛЦОГЧИЙН ХУРААМЖ 



Нэг төрөлд оролцох тамирчны дэвжээний төлбөр: 

- Улаанбаатар хот болон Зүүнхараа хотын тамирчид 40.000 (дөчин мянга) төгрөг, 

- Хөдөө орон нутгийн тамирчид:  

• Зүүнхараа хотоос 1000 км дотогш 30.000 (гучин мянган) төгрөг 

• Зүүнхараа хотоос 1000 км гадагш 20.000 (хорин мянган) төгрөг 

Хоёр төрөлд оролцох тамирчны хувьд дэвжээний төлбөр дээр 10.000 (арван 

мянга)-н төгрөг нэмэгдэнэ. 

 

Оролцогчийн хураамж хүлээн авах данс: 
Банк: Хаан банк 

Хүлээн авагч: Монголын Таеквондогийн холбоо 

Дансны дугаар: 5431161905 

 

7) ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ 
Дэлхийн таеквондогийн холбооны дүрмийн дагуу хасагдах системээр явуулж, 1- 

р байр нэг, 2-р байр нэг, 3-р байр нэг тамирчин шалгаруулан медаль, 

өргөмжлөлөөр шагнаж урамшуулна. /Спортын цол, зэргийн болзолд А ангиллыг 

тооцно. В,С ангилал спортын цол, зэргийн болзолд хамаарахгүй болно./ 

− Багийн дүнгээр: 

А, В, С ангилалд тус бүр 1, 2, 3-р байр эзэлсэн багуудыг цом, медаль, өргөмжлөл, 

үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулна. /Багийн дүн алтан медаль 120 оноо, 

мөнгөн медаль 50 оноо, хүрэл медаль 20 оноо/ 

− Шилдэг эрэгтэй, эмэгтэй тамирчин, шүүгчийг цом, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж 

урамшуулна. 

- ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО – 


