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МБСХ-ны тэргүүлэгчдийн 

2021 оны 3 дугаар сарын 

4-ний өдрийн 13 дугаар 

тушаалаар батлав.   

МОНГОЛЫН БҮЖГИЙН СПОРТЫН ХОЛБОО 

ОЛОН УЛСЫН БА УЛСЫН ТЭМЦЭЭНИЙ 

 ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖУРАМ 

1. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ 

1.1. Энэхүү журам нь бүжгийн спортын олон улсын, улсын, бүс нутгийн тэмцээний 

төлөвлөлт, зохион байгуулалтыг нэгтгэсэн календарчилсан төлөвлөгөөг  (цаашид – 

МБСХ-ны КТ) нэгтгэх чухал  баримт бичиг юм.  

1.2. Энэхүү баримт бичгийг МБСХ-ны гишүүн болон бүс нутгийн холбооны бүх гишүүд 

заавал дагаж мөрдөх ёстой. 

1.3. Энэхүү журам нь МБСХ-ны КТ бүрдүүлэхэд заалшгүй шаардлагатай. 

2. Олон улсын , улсын, бүсийн тэмцээнүүдийн зэрэглэл 

2.1. Бүх насны ангиллыг багтаасан тамирчдын ур чадварын зэрэглэлийг дээшлүүлэх, 

зэрэглэлээс зэрэглэл рүү  шилжих оноо авах олон улсын, улсын, бүсийн тэмцээнүүдийг 

багтаана.   

2.2. Олон улсын тэмцээн (цаашид - ОУ) - 2 ба түүнээс дээш орны тамирчид эсвэл шүүгчид 

(WDSF-ийн гишүүн байгууллага) ба нийслэлээс гадна 3-аас доошгүй АЙМГИЙН 

тамирчид оролцдог тэмцээн; 

2.3. Улсын А зэрэглэлийн тэмцээн (цаашид - A) – нийслэлээс гадна 5 ба түүнээс дээш 

тооны АЙМГИЙН тамирчид оролцдог тэмцээн; 

2.4. Улсын Б зэрэглэлийн тэмцээн (цаашид  B) - нийслэлээс гадна 2 ба түүнээс дээш 

тооны АЙМГИЙН тамирчид оролцдог тэмцээн; 

2.5. Бүс нутгийн тэмцээн – МБСХ-ны  харьяа салбар холбооны тамирчид оролцдог 

тэмцээн (бүсийн, аймгийн,  нийслэлийн, дүүргийн)  

  

3. Олон улсын, улсын, бүсийн тэмцээнүүдийг төлөвлөх 
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3.1. Олон улсын, улсын, бүсийн тэмцээний төлөвлөлтийг "Монголын бүжгийн спортын 

холбооны  биеийн тамир, спортын болон бүжгийн спортын арга хэмжээний 

календарчилсан төлөвлөгөө гаргах журам" -аар зохицуулна. 

4. Олон улсын, улсын, бүсийн тэмцээнүүдийн оролцогчид 

4.1. МБСХ-ны тамирчдын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн МБСХ-ны бүс нутгийн холбооны  

тамирчид 2.2.-2.4.-д заасан тэмцээнд оролцоно. 

4.2. ОУ зэрэглэлийн тэмцээнд гадаадын хосууд оролцох боломжтой. 

4.3. Гадаадын хосууд олон улсын тэмцээнд оролцох ур чадварын ангилалд дараахь 

нөхцлөөр оролцох боломжтой. 

4.3.1. гадаадын БСХ-ны  гишүүн болох - WDSF-ийн гишүүн байх (цаашид - үндэсний 

холбоо гэх); 

4.3.2. Үндэсний холбоо, гадаадын тамирчид МБСХ-ны дараах зохицуулалтын баримт 

бичгүүдийг дагаж мөрдөх ёстой. 

- ур чадварын ангилал, оноог хуваарилахтай холбоотой тамирчдын ур чадварын тухай 

заалт; 

- спортын хувцасны журам болон фигуруудын жагсаалттай холбоотой журмууд,  

 

5. ШҮҮГЧДИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

5.1. Олон улсын, улсын, бүсийн үндсэн шүүгчдийн бүрэлдэхүүн (ҮШБ) 

5.2. Ерөнхий шүүгч (дор хаяж нэг). 

5.3. Ерөнхий шүүгчийн орлогч (дор хаяж нэг). 

5.4. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга (зөвхөн БШУЯ, СЯ, БТСУХ-ны хуваарьт багтсан албан 

ёсны тэмцээнд). 

Олон улсын, улсын, бүсийн тэмцээний шүүгчдийн бүрэлдэхүүн дор хаяж 7 ба 13-аас 

дээшгүй шүүгчтэй байх ёстой. 

Онцгой тохиолдолд, бүсийн тэмцээнд 5-аас доошгүй, 13-аас дээшгүй шүүгчээс бүрдсэн 

шүүгчийн бүрэлдэхүүнийг зөвшөөрнө (бүсийн Холбооны  хурлын шийдвэрээр). 

 B ба бүсийн тэмцээний шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг тэмцээний зохион байгуулагч 

бүрдүүлэх  бөгөөд ерөнхий шүүгчтэй тохиролцсон байна. 

ОУ ба А  зэрэглэлийн тэмцээний шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг багт багтсан шүүгчдийн 

тооноос болон тэдгээрийн төлөөлж буй аймаг, дүүргийн бүрэлдэхүүнээс хамааран 

МБСХ-ны шүүгчдийн зөвлөлтэй тохиролцоно.  
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Дэлхийн бүжгийн спортын холбоо (WDSF) -ийн Олон улсын шүүгч ангилалд багтсан шүүгчид 

нь тэдний төлөөлж буй МУ-ын харьяа байгууллагаас үл хамааран талбайн шүүгчдийн 

бүрэлдэхүүнд  багтаж  болно. 

Гадаадын Холбооны Улсын Холбооны Улсын шүүгч (WDSF-ийн гишүүн байгууллагууд) 

бүжгийн спортын шүүгчийн зөвлөлтэй зөвшилцөн шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд багтсан болно. 

6. НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ 

МБСХ-ны спортын комисс хоёр жилд нэг удаа, эсвэл МБСХ-ны ерөнхийлөгчийн санаачилгаар 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. 

МБСХ-ны тэргүүлэгчдийн баталсан энэхүү журамд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь МБСХ-ны 

албан ёсны вэб сайтад (www.dancesport.mn) нийтлэгдсэнээс хойш хүчин төгөлдөр болно. 

 


