
 
 

ТЭМЦЭЭНИЙ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ ГАРГАХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ХУУДАС 
 

1. Монголын бүжгийн спортын холбоо 
2. ....................................... (МБСХ-ны гишүүн холбооны нэр) 

3. ..................................... (Монгол улсын эсвэл хот, аймгийн захиргаа эсвэл спортын 
байгууллагын нэр) 

4. .............................. (Тэмцээнийг зохион байгуулж буй бүжгийн спортын клубын нэр) 
5. Тэмцээний нэр: .......................................................... 

 
ДЭВШҮҮЛЖ БАЙНА: 

 
 

6. Явагдах он, сар, өдөр 
7. Явагдах газар (Тэмцээн явагдах хот, барилга байгууламжийн хаяг) 
8. Зохион байгуулагчид (Бүжгийн спортын клубын нэр, хариуцах хүн, шуудангийн хаяг, 
телефон, факс, и-мэйл) 
9. Тэмцээний дүрэм (МБСХ-ны дүрэм хэрэглэгдэнэ. Бусад дүрэм хэрэглэгдэхгүй. Хэрэв 
нэгэн зэрэг Олон улсын тэмцээн явагдах бол ОУБСХ-ны дүрэм) 
10. Хосуудын оролцох нөхцөл (замын зардал, зочид буудал, хоолыг хэрхэн зохицуулах) 
11. Ялагчийн шагнал (Цомын, аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийн финалд шалгарагсдад 
заавал диплом, медаль гардуулна. Дурсгалын бэлэг зэргийг зохион байгуулагчид өөрсдөө 
шийднэ) 
12. Шүүгчид (Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг МБСХ-той тохиролцоно. Олон улсын 
тэмцээнүүдэд ОУБСХ-той тохиролцоно) 
13. Бүртгэл (Зэрэглэлийн дэвтрээр, паспортоор, эсвэл төрсний гэрчилгээгээр, эмнэлгийн 
магадлагаагаар. Бүртгэл эхлэх дуусах хугацаа) 
14. Тэмцээнд оролцох мэдүүлэг хүлэээн авах (Мэдүүлэг хүлээн авах сүүлийн хугацаа, 
мэдүүлэг авах арга: телефон, факс, и-мэйл, биеэр ирэх г.м. Хариуцах хүний овог, нэр, хаяг, 
албан тушаал) 
15. Тэмцээнд оролцох мэдүүлгийн хуудас (Эрэгтэй эмэгтэй тамирчны овог, нэр, тус 
бүрийн төрсөн он, сар, өдөр, зэрэглэлийн дэвтрийн дугаарууд, насны ангилал, тамирчин 
бүрийн зэрэглэл, хот, клуб, хоёроос илүүгүй дасгалжуулагчийн овог, нэр) 
16. Зочид буудлын захиалга авах (Захиалга авах сүүлчийн хугацаа, захиалга авах арга, 
хариуцах хүний овог, нэр, албан тушаал, зочид буудлын нэр, хаяг) 
17. Хосын бүртгэлийн хураамж (МБСХ-ны тогтоосон хэмжээнээс ихгүй) 
18. Үзэх тасалбарын үнэ (тасалбарын үнийг МБСХ-той тохиролцоно) 
19. Дасгалжуулагчдын оролцох (Тэмцээнд оролцож буй хосуудын дасгалжуулагчдыг 
бүртгэлийн дагуу үнэгүй оруулна) 
20. Талбайн хэмжээ, материал 
21. Тооллогын комисс (нэр, МБСХ-ны бүртгэлийн дугаар) 
22. Хөгжим (нэр, найруулагийн овог, нэр, хаяг) 
23. Тэмцээний хөтөлбөр (хөтөлбөрт Монголын Бүжгийн Байгууллагын тэмцээнүүд байж 
болох ба хэрвээ байвал МБСХ-той тохиролцоно).  
 
 
Жишээ нь: 
 

¹ Íàñíû àíãèëàë Íàñ Òºðºë Ýõëýõ  

4-ð ñàðûí 07, áÿìáà ãàðàã 

1 Õ¿¿õýä íàñ  
… îíä òºðñºí áà ò¿¿íýýñ 
áàãà 

6 á¿æèã 10:00  



 
 

2 ªñâºð íàñ   1/2 ôèíàë 
õ¿ðòýë 

… - … îíä òºðñºí Ñòàíäàðò 10:00  

3 
ªñâºð íàñ   1/2 ôèíàë 
õ¿ðòýë 

… - … îíä òºðñºí Ëàòèí 10:00  

4 Çàëóó÷óóä  1/2 ôèíàë õ¿ðòýë … - … îíä òºðñºí Ëàòèí 14:00  

5 
Íàñàíä õ¿ðýã÷èä  1/2 ôèíàë 
õ¿ðòýë 

… îíä òºðñºí áà ò¿¿íýýñ 
àõìàä 

Ñòàíäàðò 14:00  

6 Àõìàä íàñ   1/2 ôèíàë 
õ¿ðòýë 

… îíä òºðñºí áà ò¿¿íýýñ 
àõìàä 

Ëàòèí 14:00  

2, 3, 4, 5, 6-ð ãðóïïóóäûí õàãàñ ôèíàë, ôèíàë, øàãíàëòíóóäûí ¿ç¿¿ëýõ 
òîãëîëò 

18:00  

Òýìöýýí äóóñàõ õÿçãààðûí õóãàöàà 21:00  

4-ð ñàðûí 08, íÿì ãàðàã 

7 Õ¿¿õýä íàñ  … - … îíä òºðñºí 8 á¿æèã 10:00  

8 ªñâºð íàñ   1/2 ôèíàë 
õ¿ðòýë 

… - … îíä òºðñºí Ëàòèí 10:00  

9 ªñâºð íàñ   1/2 ôèíàë 
õ¿ðòýë 

… - … îíä òºðñºí Ñòàíäàðò 10:00  

10 Çàëóó÷óóä  1/2 ôèíàë õ¿ðòýë … - … îíä òºðñºí Ñòàíäàðò 14:00  

11 
Íàñàíä õ¿ðýã÷èä  1/2 ôèíàë 
õ¿ðòýë 

… îíä òºðñºí áà ò¿¿íýýñ 
àõìàä 

Ëàòèí 14:00  

12 Àõìàä íàñ   1/2 ôèíàë 
õ¿ðòýë 

… îíä òºðñºí áà ò¿¿íýýñ 
àõìàä 

Ñòàíäàðò 14:00  

8, 9, 10, 11, 12-ð ãðóïïóóäûí õàãàñ ôèíàë, ôèíàë, øàãíàëòíóóäûí ¿ç¿¿ëýõ 
òîãëîëò 

18:00  

Òýìöýýí äóóñàõ õÿçãààðûí õóãàöàà 21:00  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


