
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“БНСУ-ЫН ЭЛЧИН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ  
ЭЛЧИНГИЙН ЦОМ-2022”  
ТЭМЦЭЭНИЙ ЗААВАР 

 
ТЭМЦЭЭНИЙ ЗОРИЛГО: 

• Таеквондогийн спортыг сурталчилах,  

• 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 

• БНСУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам 

Холбоо барих 70155500, 80100471 

E-mail mongoliataekwondo@gmail.com 

Facebook хуудас www.facebook.com/mongoliataekwondo/ 

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

төв Ордон 

 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХУВААРЬ: 
 

Өдөр Хөтөлбөр Байршил 

2022.11.21-28 • Бүртгэл www.mongol-taekwondo.com 

2022.11.30 • Тэмцээний техникийн 

зөвлөгөөн, сугалаа 
ҮШБ-ийн зааланд 

2022.12.01-02 • Тэмцээн 
Чингэлтэй дүүргийн БТСГ-ын 

спорт зааланд 

 

 

 

 

 



 
ТЭМЦЭЭНИЙ ЗААВАР: 
 

1. ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: 
• Оролцогч тамирчин нь Монголын таеквондогийн холбооны гүп зэргийн бүстэй 

эсвэл Күккивоны ямар нэг зэрэг, дантай байна, зөвхөн тэр бүсээ тэмцээний үеэр 

бүсэлнэ.  

• Монголын таеквондогийн холбоотой гэрээтэй, албан ёсны гишүүн байгууллага 

түүний тамирчид оролцоно. 

• Нэг байгууллагаас орох тамирчны тоонд хязгаарлалт тавихгүй. 

• Тамирчин нь Монголын таеквондогийн цахим бүртгэлийн системд бүртгүүлсэн байх 

шаардлагатай байх ба хүчинтэй лицензтэй байна. 

• Тэмцээнд оролцогч багууд тамирчдынхаа байр, хоолыг өөрсдөө хариуцна. 

• Тэмцээний үеэр оролцогчид /тамирчид, дасгалжуулагчид/ дэвжээн дээр гарахаас 

бусад тохиолдолд маск /амны хаалт/ тогтмол зүүх. Амны хаалтыг хоёр цаг тутамд 

солих шаардлагатай. 

  

2. АНГИЛАЛ 
А ангилалд хар бүс куккивоны дантай тамирчид  

В ангилалд хөх, улаан бүстэй тамирчид  

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

 
Үндсэн пүмсэ 

Эрэгтэй ганцаарчилсан 

Эмэгтэй ганцаарчилсан 

Холимог хос (1 эрэгтэй, 1 эмэгтэй) 

 

Холимог хос ангилалд зөвхөн өөрийн бүсний ангиллын тамирчинтай хамтарна. 

/Жишээлбэл: С ангиллын тамирчин А ангиллын тамирчинтэй хос болж болохгүй/  

 

3.  ХУГАЦАА  
Үндсэн пүмсэ: 90 секунд хүртэл 

Завсарлага: Эхний пүмсэ болон хоёр дахь пүмсэ хоорондын зай хамгийн багадаа 30 секунд  

 

4. ОРОЛЦОГЧ 
• 1 тамирчин 2 төрөлд орж болно. 

• Нас:  

Бага нас: 8-9 нас  

Бага нас: 10-11 нас  

Өсвөр үе: 12-14 нас  

Залуучууд: 15-17 насны ангилалд тэмцээн явагдана.  

Насыг сараар бус жилээр тооцно. Жишээлбэл: Залуучуудын ангилалд өрсөлдөх тамирчин 

нь 2005.01.01-2007.12.31 хооронд төрсөн байна.  



 

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

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 

 

 
6. ОРОЛЦОГЧИЙН ХУРААМЖ 

Тэмцээнд оролцогч нэг тамирчны дэвжээний төлбөр 
 Улаанбаатар хотын тамирчид дэвжээний төлбөр 40.000 (дөчин мянга)-н төгрөг, 

 
Хөдөө, орон нутгийн тамирчид 
- Улаанбаатар хотоос 1000 км дотогш 30.000 (гучин мянга) төгрөг, 
- Улаанбаатар хотоос 1000 км гадагш орших аймгуудын тамирчид дэвжээний 

хураамжгүй. 
 

Хэрэв нэг тамирчин хоёр төрөлд оролцох тохиолдолд Улаанбаатар хотын 

тамирчид 10.000 (арван мянган) төгрөг, орон нутгийн тамирчид нэмэгдэл 

хураамжгүй.  

  

Оролцогчийн хураамж хүлээн авах данс: 
Хаан банк: Хаан банк 
Хүлээн авагч: Монголын Таеквондогийн холбоо 
Дансны дугаар: 5431161905 

 
7. ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ 

- Эхний 3 байр эзэлсэн тамирчдыг алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөлөөр  

шагнаж урамшуулна. 

- Багийн дүнгээр:  

А, В, С ангилал тус бүр 1, 2, 3-р байр эзлүүлж цом, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж 

урамшуулна.  

- Шилдэг эрэгтэй, эмэгтэй тамирчин, шүүгчийг шалгаруулж цом, үнэ бүхий зүйлээр  

шагнаж тус тус шагнаж урамшуулна. 

 

- ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО - 


