
  



 

 

 

“ОЛИМПЫН ТАЕКВОНДОГИЙН 2022 ОНЫ 

ӨСВӨР ҮЕ, ЗАЛУУЧУУДЫН УАШТ”-ИЙ ЗААВАР  

  

ТЭМЦЭЭНИЙ ЗОРИЛГО:  

• Таеквондогийн спортыг сурталчилах, 

• 2022 онд зохион байгуулагдах өсвөр үе, залуучуудын тив, дэлхийн аварга шалгаруулах 

тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцох тамирчдыг сонгон шалгаруулах   

• Монгол улсад олимпын таеквондогийн спортыг түгээн дэлгэрүүлэх, хүүхэд залуучуудад 

таеквондогийн спортоор хичээллэх ач тусыг таниулах.  

• Баг тамирчдын ур чадварыг дээшлүүлж, харилцан туршлага солилцох.  

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:  

Зохион байгуулагч 
- Монголын Таеквондогийн Холбоо 
- Дундговь аймгийн Мандуул таеквондогийн холбоо 

Дэмжигчид 

Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
Дундговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 
Дундговь аймгийн Биеийн тамир, спортын газар 
 

Холбоо барих 99793394, 7015-5500  

E-mail Mongoliataekwondo@gmail.com  

Facebook хуудас www.facebook.com/mongol.tkd/  

Хаяг 
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Спортын төв Ордон  

  

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХУВААРЬ:  
Өдөр  Хөтөлбөр  Байршил  

2022.05.16-05.27 • Оролцогчийн цахим бүртгэл 

• Бүртгэл 5,27-ны 18:00 цагт 
хаагдана 

www.mongol-taekwondo.com 

2022.05.27-ны дотор Буудал захиалга 
Дундговь аймгийн дасгалжуулагч, багш: 
8858-6868 

2022.06.2 • Тамирчдын жин үзнэ  Дунговь аймаг 

2022.06.2 • Тэмцээний техникийн зөвлөгөөн  Дунговь аймаг 

2022.06.3-5 • Тэмцээн  Дунговь аймаг 

  

• 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 гишүүнчлэлийн хураамжийн үлдэгдэл тооцоогүй 

байх.  

  

 



 

ТЭМЦЭЭНИЙ ЗААВАР:  

1. ТЭМЦЭЭНИЙ ДҮРЭМ 

Тэмцээн Дэлхийн таеквондогийн холбооноос гаргасан шинэчилсэн дүрмийн дагуу явагдана.  

2. ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:  

• Оролцогч тамирчин нь Күккивоны хар бүс, дантай байх шаардлагатай.  

• Тэмцээнд оролцогч тамирчин бүр таеквондогийн ёс, дэг журмыг чанд баримтлан, хувийн 

ариун цэврийг дээд зэргээр хангасан байх шаардлагатай. Үүнд: гар, хөлийн хумсыг засаж, 

элдэв бөгж, хүзүүний зүүлт зэргийг хэрэглэхгүй байх  

• Тэмцээнд оролцогч багууд тамирчдынхаа байр, хоолыг өөрсдөө хариуцна. 

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 тэмцээнд бүртгүүлэхээс өмнө лицензийн хураамж болох 

50.000₮ (тавин мянган төгрөг) Хаан банкны 5431161905 тоот Монголын таеквондогийн 

холбооны дансанд шилжүүлснээр тэмцээнд оролцох эрх нээгдэнэ. 

• Тамирчдын жинг олон кг-р хасахгүй байхыг нийт багш, дасгалжуулагч нарт онцгой 

анхааруулж байна.  

• Тулаан Daedo цахим хамгаалах систем дээр явагдана. 

• Шигшээ тулааны үеэр дасгалжуулагчид албаны хувцас /костюм/ өмсөх шаардлагатай. ЖИЧ: 

Тэмцээнийг цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас халдвар хамгааллын тусгай дэглэмийн дор 

зохион байгуулна. Тэмцээний үеэр оролцогчид /тамирчид, дасгалжуулагчид/ бие халаалт 

хийх, тулалдахаас бусад үед маск /амны хаалт/ тогтмол зүүх. Амны хаалтыг хоёр цаг тутамд 

солих шаардлагатай.  

3. ТУЛААН /ЖИНГИЙН ДАРААЛАЛ/  

Өсвөр нас (12-14 нас):  

Эр Эм 

- 33 кг 33 кг хүртэлх - 29 кг 29 кг хүртэлх 

- 37 кг 33 кг жингээс 37 кг жингийн хооронд - 33 кг 29 кг жингээс 33 кг жингийн хооронд 

- 41 кг 37 кг жингээс 41 кг жингийн хооронд - 37 кг 33 кг жингээс 37 кг жингийн хооронд 

- 45 кг 41 кг жингээс 45 кг жингийн хооронд - 41 кг 37 кг жингээс 41 кг жингийн хооронд 

- 49 кг 45 кг жингээс 49 кг жингийн хооронд - 44 кг 41 кг жингээс 44 кг жингийн хооронд 

- 53 кг 49 кг жингээс 53 кг жингийн хооронд - 47 кг 44 кг жингээс 47 кг жингийн хооронд 

- 57 кг 53 кг жингээс 57 кг жингийн хооронд - 51 кг 47 кг жингээс 51 кг жингийн хооронд 

- 61 кг 57 кг жингээс 61 кг жингийн хооронд - 55 кг 51 кг жингээс 55 кг жингийн хооронд 

- 65 кг 61 кг жингээс 65 кг жингийн хооронд - 59 кг 55 кг жингээс 59 кг жингийн хооронд 

+ 65 кг 65 кг жингээс дээш жинтэй тамирчид +59 кг 59 кг жингээс дээш жинтэй тамирчид 

 
 
 
 



Залуучууд /15-17 нас/: 
Эр Эм 

- 45 кг 45 кг хүртэлх - 42 кг 42 кг хүртэлх 

- 48 кг 45 кг жингээс 48 кг жингийн хооронд - 44 кг 42 кг жингээс 44 кг жингийн хооронд 

- 51 кг 48 кг жингээс 51 кг жингийн хооронд - 46 кг 44 кг жингээс 46 кг жингийн хооронд 

- 55 кг 51 кг жингээс 55 кг жингийн хооронд - 49 кг 46 кг жингээс 49 кг жингийн хооронд 

- 59 кг 55 кг жингээс 59 кг жингийн хооронд - 52 кг 49 кг жингээс 52 кг жингийн хооронд 

- 63 кг 59 кг жингээс 63 кг жингийн хооронд - 55 кг 52 кг жингээс 55 кг жингийн хооронд 

- 68 кг 63 кг жингээс 68 кг жингийн хооронд - 59 кг 55 кг жингээс 59 кг жингийн хооронд 

- 73 кг 68 кг жингээс 73 кг жингийн хооронд - 63 кг 59 кг жингээс 63 кг жингийн хооронд 

- 78 кг 73 кг жингээс 78 кг жингийн хооронд - 68 кг 63 кг жингээс 68 кг жингийн хооронд 

+ 78 кг 78 кг жингээс дээш жинтэй тамирчид + 68 кг 68 кг жингээс дээш жинтэй тамирчид 

 
❖ Жин тус бүрт заасан жиндээ багтаж орох хэрэгтэй ба заасан жингээс 100гр илүү жинтэй байх 

тохиолдолд жиндээ орж чадахгүй хасагдана. Жиндээ орж чадаагүй тамирчин дээд жиндээ 

орж болохгүй буюу зөвхөн мэдүүлэгт өгсөн жиндээ орох шаардлагатай.  

 

4. ОРОЛЦОГЧИЙН ХУРААМЖ  

Тэмцээнд оролцогч  нэг тамирчны дэвжээний төлбөр 

Улаанбаатар хот болон Дундговь тамирчид дэвжээний төлбөр 40.000 (дөчин мянга)-н төгрөг 

Хөдөө орон нутгийн тамирчид  

- Дундговь аймгаас 1000 км дотогш 30.000 (гучин мянга)-н төгрөг,  

- Дундговь аймгаас 1000 км гадагш 20.000 (хорин мянга)-н төгрөг 

Оролцогчийн хураамж хүлээн авах данс:  

Банк: Хаан банк  

Хүлээн авагч: Монголын Таеквондогийн холбоо  

Дансны дугаар: 5431161905  

5. ТЭМЦЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН ГАРГАХ  

− Тэмцээнийг ДТХ-ны дүрмийн дагуу хасагдах системээр явуулж, Жин тус бүрд эхний 3 

байр эзэлсэн тамирчдыг алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөлөөр  шагнаж урамшуулна.  

− Жин тус бүрт түрүүлсэн тамирчин 2022 онд зохион байгуулагдах тив, дэлхийн аварга 

шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхийн батламж гардан авах ба мөнгөн медаль хүртсэн 

тамирчин нөөц тамирчнаар бүргэгдэж нэгдсэн бэлтгэл сургуулилтад хамрагдах эрхтэй 

болно.  

− Багийн дүнг медалийн чанараар дүгнэнэ.   

6. ШАГНАЛ, УРАМШУУЛАЛ  

− Багийн дүнгээр өсвөр үе, залуучуудын ангилал тус бүрт 1, 2, 3-р байр эзэлсэн багуудыг 

цом, медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар  урамшуулна.  

− Мөн өсвөр үе, залуучуудын ангилал тус бүрт шилдэг эрэгтэй, эмэгтэй тамирчин, шилдэг 

дасгалжуулагч шалгаруулахаас гадна тэмцээний шилдэг шүүгчийг шагнаж урамшуулна. 

- ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО -  


