
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН “ШОНХОР” ТАЕКВОНДОГИЙН ХОЛБООНЫ 

10-Н ЖИЛИЙН ОЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ 

ОЛИМПЫН ТАЕКВОНДОГИЙН “ШОНХОР КАП” ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ 

 

Тэмцээний зорилго: 

• Таеквондогийн спортыг сурталчлах 

• 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: 

Өвөрхангай аймгийн “Шонхор” Таеквондогийн холбоо 

Холбоо барих: 89086561, 99954868  

Facebook хаяг:  Eebum Pvrewchvltem 

Цахим хаяг: eebum.0504@gmail.com 

Хаяг : Өвөрхангай Арвайхээр хот. Спортын ордон 

 

1.ТЭМЦЭЭНИЙ ЗААВАР  
1.1. Тэмцээний дүрэм: 

1.1.1 Тэмцээн нь таеквондо тулаан болон хурдан өшиглөлтийн төрлөөр явагдана. Тулааны 

тэмцээн нь дэлхийн таеквондогийн холбооноос гаргасан шинэчилсэн дүрмийн дагуу 

явагдана. 

1.2. Тэмцээний бүртгэл:  

1.2.1 Тэмцээний бүртгэлийг 2022.11.8-ны өдрөөс 13-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл 

• Тулааны төрөлд оролцож буй тамирчны бүртгэлийг Монголын таеквондогийн цахим 

бүртгэлийн системд бүртгэнэ. 

• Хурдан өшиглөлтийн төрөлд оролцох тамирчны бүртгэлийг eebum.0504@gmail.com 

цахим хаягаар бүртгэнэ. 

1.3. Тэмцээн 2022.11.18-19-ний өдрүүдэд Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр хотын Спортын 

ордонд явагдана. 

1.4. Тамирчны жинг 2022.11.17-ны 16:00-18:00 хооронд үзнэ. 

1.5. Бага нас, Өсвөр үеийн тамирчид тулааны үеэр нүүрний хамгаалалтын касктай тулалдах, 

багууд нүүрний каскыг бэлдэж ирэх. 

1.6. Тулааны А ангилал Daedo цахим хамгаалах системээр явагдах бол В болон С ангилалын 

тамирчдын тулаан цахим бус энгийн хамгаалалт дээр явагдана. /энгийн шлем, цээжний 

хамгаалалт багууд бэлдэж ирэх/ 
 

2. ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОГЧДОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: 
• Оролцогч тамирчин нь Монголын таеквондогийн холбооны гүп зэргийн бүстэй эсвэл 

Күккивоны хар бүс, дантай байх ба зөвхөн тэр бүсээ тулааны үеэр бүсэлнэ. 

• 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. 



• Монголын таеквондогийн холбоотой гэрээтэй, албан ёсны гишүүн байгууллага түүний 

тамирчид оролцоно.  

• Тэмцээнд оролцох байгууллага нь холбоонд татвар, хураамжийн үлдэгдэл тооцоогүй байх. 

• Таеквондо тулааны тэмцээнд оролцогч нь Монголын таеквондогийн цахим бүртгэлийн 

системд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай байх ба хүчинтэй лицензтэй байна.  

• Хурдан өшиглөлтийн тэмцээнд оролцогч тамирчин нь бүртгэлийн нэгдсэн системд 

бүртгүүлэх, хүчинтэй лицензтэй байх шаардлагагүй.  

• Тэмцээнд оролцогч багууд тамирчидынхаа байр хоолыг өөрсдөө хариуцана.  

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

анхааруулж байна. 

• Нэг багаас орох тамирчдын тоонд хязгаарлалт тавихгүй. 

• Шигшээ тэмцээний үеэр дасгалжуулагчид албаны хувцастай байна. 

 

3. ОРОЛЦОГЧИЙН НАС БОЛОН АНГИЛАЛ 
 

3.1 Тулааны төрөлд дараах насны ангиллаар өрсөлдөнө 

• Бага нас 8-9 нас 

• Бага нас 10-11 нас 

• Өсвөр үе 12-14 нас 

• Залуучууд 15-17 нас 

• Насанд хүрэгчид 18 ба түүнээс нас 

 

3.2 Тулааны төрөлд дараах бүсний ангиллаар өрсөлдөнө 

• Бага нас, Өсвөр насны тамирчид насны ангилал тус бүрдээ A ( хар бүстэй тамирчид), B 

(улаан, цэнхэр бүстэй тамирчид ), C (ногоон, шар бүстэй тамирчид) гэсэн үндсэн гурван 

бүсний ангиллаар тулалдана.  

• Залуучууд, насанд хүрэгчид бүсний ангилал хамаарахгүй тулалдана.  

 

3.3 Хурдан өшиглөлтийн тэмцээнд дараах насны ангиллаар өрсөлдөнө. 

• Бага нас 6-7 нас 

• Бага нас 8-9 нас 

• Бага нас 10-11 нас 

 

3.4 Хурдан өшиглөлтийн төрөлд бүсний ангилалгүй өрсөлдөнө.  

• Тэмцээний бүртгэл хаагдсаны дараа тэмцээний дэлгэрэнгүй хуваарыг нийтэд зарлана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тулаан /Жингийн дараалал/ 
Насанд хүрэгчид (2004 оноос өмнө төрсөн) 

Эр Эм 

-58 58кг хүртэлх  -49 49кг хүртэлх  

-68 58кг жингээс 68кг жингийн хооронд  -57 49кг жингээс 57кг жингийн хооронд 

-80 68кг жингээс 80кг жингийн хооронд  -67 57кг жингээс 67кг жингийн хооронд 

+80 68кг жингээс дээш жинтэй тамирчид  +67 67кг жингээс дээш жинтэй тамирчид 

 
Залуучууд (2005-2007 онд төрсөн) 

Эр Эм 

-45 45кг хүртэлх  -42 42кг хүртэлх 

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

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

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

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

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

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

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

+73 73кг жингээс дээш жинтэй тамирчид +63 63кг жингээс дээш жинтэй тамирчид 

 
Өсвөр үе (2008-2010 онд төрсөн) A,B,C ангилал тус бүрт 

Эр Эм 

-33 33кг хүртэлх  -29 29кг хүртэлх  

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

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

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

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

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

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

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

+61 61кг жингээс дээш жинтэй тамирчид  +55 55кг жингээс дээш жинтэй тамирчид 

 

Бага нас :10-11 нас (2011-2012 онд төрсөн) A,B,C ангилал тус бүрт 

Эр Эм 

-26 26кг хүртэлх  -25 25кг хүртэлх 

-29 26кг жингээс 29кг жингийн хооронд -28 25кг жингээс 28кг жингийн хооронд 

-32 29кг жингээс 32кг жингийн хооронд -31 28кг жингээс 31кг жингийн хооронд 

-35 32кг жингээс 35кг жингийн хооронд -34 31кг жингээс 34кг жингийн хооронд 

-38 35кг жингээс 38кг жингийн хооронд -37 34кг жингээс 37кг жингийн хооронд 

+38 38кг жингээс дээш жинтэй тамирчид  +37 37кг жингээс дээш жинтэй тамирчид  

 

Бага нас : 8-9 нас (2013-2014 онд төрсөн) A,B,C ангилал тус бүрт 

Эр Эм 

-24 24кг хүртэлх  -23 23кг хүртэлх  

-26 24кг жингээс 26кг жингийн хооронд -25 23кг жингээс 25кг жингийн хооронд 

-28 26кг жингээс 28кг жингийн хооронд -27 25кг жингээс 27кг жингийн хооронд 

-30 28кг жингээс 30кг жингийн хооронд -29 27кг жингээс 29кг жингийн хооронд 

+30 30кг жингээс дээш жинтэй тамирчид +29 29кг жингээс дээш жинтэй тамирчид 

 
Тайлбар: 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 
Тулааны төрөлд 

4.1 Нэг тамирчны дэвжээний төлбөр 40.000 (дөчин мянган) төгрөг. 

4.2 Холын аймгууд буюу ХОВД, УВС, Баян-Өлгий, Дорнод аймгийн тамирчдын дэвжээний 

хураамж 25.000 (хорин мянган ) төгрөг. 

 

Хурдан өшиглөлтийн төрөлд 
4.3 Зөвхөн хурдан өшиглөлтийн төрөлд оролцох бол 20.000 (хорин мянган) төгрөг 

4.4 Тулааны төрөлд оролцож буй тамирчин давхар хурдан өшиглөлтийн төрөлд оролцож буй 

тохиолдолд хурдан өшиглөлтийн тэмцээний оролцогчийн хураамж 10.000 (арван мянган) 

төгрөг.  

 

4.5  Оролцогчийн хураамж хүлээн авах данс: 

Хаан банк 

Хүлээн авагч: Б.Энхзул 

Дансны дугаар: 5540288676 

 

5. ТЭМЦЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН ГАРГАХ 
Ø Тэмцээнийг ДТХ-ны дүрмийн дагуу хасагдах системээр явуулж 1-р байр нэг, 2-р байр нэг, 3-

р байр хоёр тамирчин шалгаруулан шагнаж урамшуулна. 

Ø Багийн дүнг: Насанд хүрэгч, Залуучууд, Өсвөр, Бага насны “А” ангилалын нийлбэрээр нэг, 

хоёр, гутгаар байр шалгаруулна.  

Мөн Өсвөр үе, Бага насны “В” ангилалын нийлбэрээр, “С” ангилалын тус бүр нэг, хоёр, 

гутгаар байруудыг шалгаруулна.  
Ø В, С ангилалын ижил жинд нийт 4 ба түүнээс цөөн оролцогч оролцох тохиолдолд тухайн 

хоёр жинг хооронд нь нэгтгэнэ. 

Ø Хурдан өшиглөлтийн төрөл багийн дүнд орохгүй. 

 

6. ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ:  
 

Ø Жиндээ эхний гурван байр эзэлсэн тамирчдыг алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл үнэ 

бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулна. 

Ø Багийн дүнгээр ангилал тус бүрд эхний 1,2,3-р байр эзэлсэн багуудыг цом, медаль, 

өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулна. 

Ø Тэмцээний шилдэг шүүгч, дасгалжуулагч, шилдэг эрэгтэй, эмэгтэй тамирчин шалгаруулж 

цом, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулна. 

 

 

 

---   Тэмцээн зохион байгуулах хороо     ----  

 

 


