
2022 ОНД БНХАУ-ЫН ВУШИ ХОТНОО ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ   
НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН ДАШТ-Д МОНГОЛ УЛСЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ОРОЛЦОХ  

ТАМИРЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАР  
  

ТЭМЦЭЭНИЙ ЗОРИЛГО:  
Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахалын улмаас УОК-ын шийдвэрээр насанд хүрэгчдийн Улсын 
Аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах боломжгүй байгаа энэ үед БНХАУ-ын Вуши 
хотноо зохион байгуулагдах 2022 оны насанд хүрэгчдийн ДАШТ-д Монгол Улсаа төлөөлөн оролцох 
тамирчдыг сонгон шалгаруулахад тус шалгаруулалтын зорилго оршино.  
  
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:  
   

Зохион байгуулагч  - Монголын Таеквондогийн Холбоо  

Холбоо барих  8888-2987, 7600-5005  

E-mail  mongoliataekwondo@gmail.com  

Facebook хуудас  

Хаяг  

www.facebook.com/mongol.tkd/  

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

  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХУВААРЬ:  

Огноо  Цаг  Хөтөлбөр  Байршил  

2021.11.10ныг 
хүртэл  

2021.11.12  

2021.11.13  

18:00 цаг 
хүртэл  Мэдүүлэг хүлээж авна  mongoliataekwondo@gmail.com  

11 цагт  Тэмцээний техникийн 
зөвлөгөөн  

ҮШБ зааланд 12 цагт  Сугалаа  

8-9 цагийн 
хооронд  

Тамирчдын жин үзнэ  

Алдар спорт хорооны заал 
  

 11 цагт   Бүх жингийн тулаан   

  

v Заасан хугацаанаас хэтэрсэн тамирчны мэдүүлгийг хүлээн авахгүй.  

v Тамирчдын лицензийг бүртгэл дууссанаас хойш олгохгүй учир сорилын заасан хугацаанаас 
өмнө авсан байх. (Лицензний мөнгийг Хаан банк 5431161905 Монголын таеквондогийн 
холбооны дансанд шилжүүлэн, лиценз авах тамирчдын бүртгэлийг 
mongoliataekwondo@gmail.com хаягаар илгээнэ үү.)  

  
 
 

  



СОРИЛ ТЭМЦЭЭНИЙ ЗААВАР:  
  

Оролцогч тамирчин нь Күккивоны хар бүс I дангаас дээш зэрэгтэй байх.  

Сорил тэмцээнийг Дэлхийн Таеквондогийн холбооны дүрмийн дагуу явуулна.  

Сорил тэмцээнд оролцогч тамирчин нь байр, хоол, замын зардлыг өөрсдөө хариуцна.   

Сорил шалгаруулалтын нэг жинд 4 хүртэл тамирчин өрсөлдөх бөгөөд тухайн жинд өрсөлдөх 
тамирчдын өмнө нь гаргасан амжилт болон ирээдүйд гаргах амжилтыг харгалзан үзнэ.   

Дэлхийн таеквондогийн холбооны насанд хүрэгчдийн ангиллын дараах жингүүдэд 
шалгаруулалт явагдана.   

Эрэгтэй: -54, -58, -63, -68, -74, -80 кг  
Эмэгтэй: -49, -57, -62, -67 кг  
Жин тус бүрийг үзэхдээ 1 кг-ийн илүү запастайгаар үзнэ.   

  
Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй тамирчид заасан хугацаанд мэдүүлгийн хуудсыг 
бөглөж, цахимаар /mongoliataekwondo@gmail.com/ бүртгүүлнэ.   
  
Шалгаруулалтад оролцох тамирчин ковидын вакциний бүрэн тунд хамрагдсан байх 
шаардлагатай ба тэмцээний үеэр халдвар хамгааллын дүрэм, журмыг чанд сахин биелүүлэх 
үүрэгтэй.   
 
Вакцины бүрэн тунд хамрагдаагүй тамирчин, дасгалжуулагч түргэвчилсэн шинжилгээнд 
хамрагдах ба түргэвчилсэн шинжилгээний зардлыг тухайн хувь хүн өөрөө хариуцна.  
  

Сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах комисс  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  



2022 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САРД БНХАУ-ЫН ВУШИ ХОТНОО ЗОХИОН  
БАЙГУУЛАГДАХ НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН ДАШТ-Д МОНГОЛ УЛСЫГ ТӨЛӨӨЛӨН  
ОРОЛЦОХ ТАМИРЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ ТАМИРЧНЫ 

МЭДҮҮЛЭГ ХУУДАС  
  

1. Овог, нэр:  

2. Төрсөн он сар өдөр  

3. Нас:  

4. Регистерийн дугаар  

5. Утасны дугаар:  

6. Харьяалагддаг байгууллагын нэр:  

7. ДАШТ-ний сорилд өрсөлдөх жин:  

8. Тамирчны лицензийн хүчинтэй хугацаа:  

8: Өмнө нь гаргасан амжилтууд:  

  

  

  

  

  

Мэдүүлэг хүлээн авах:   

Монголын Таеквондогийн холбооны цахим хаяг болох mongoliataekwondo@gmail.com хаягаар эсвэл 

холбооны байранд биеэр ирж дараах материалыг хавсаргана.   

• Сонгон шалгаруулалтын мэдүүлэг хуудас  

• Вакцины бүрэн тунд хамрагдсан болохыг баталсан вакцины сертификат  

• Цээж зураг  

• Монголын Таеквондогийн холбооны бүртгэлийн системд бүртгүүлж тамирчны лиценз 

хүчинтэй болохыг баталсан баталгаа.  


