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МБСХ-ны тэргүүлэгчдийн 

2021 оны 3 дугаар сарын 

4-ний өдрийн 12 дугаар 

тушаалаар батлав.   

МОНГОЛЫН БҮЖГИЙН СПОРТЫН ХОЛБОО 

ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ЖУРАМ 

1. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ 

1.1. МБСХ-ны  бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах эрхийг олгодог тодорхой 

зэрэглэлийн зохион байгуулагчийн лиценз юм.  

1.2. Лицензийг МБСХ-ны гишүүн,  МБСХ-ны бүс нутгийн холбооны гишүүнд олгохыг 

зөвшөөрнө.   

2. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН АНГИЛАЛ: 

2.1. 1-р ангиллын тусгай зөвшөөрөл нь дараахь үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг олгоно. 

- WDSF дэлхийн чансааны олон улсын тэмцээн; 

- Олон улсын тэмцээн; 

- Улсын  тэмцээн; 

- МБСХ-ны сонгон шалгаруулах тэмцээн; 

- "А" ба "В" ангиллын тэмцээн; 

- Бүс нутгийн тэмцээн. 

2.2 2-р ангиллын тусгай зөвшөөрөл нь дараахь үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг олгоно. 

- Олон улсын тэмцээн; 

- Улсын  тэмцээн; 

- МБСХ-ны сонгон шалгаруулах тэмцээн; 

- "А" ба "В" ангиллын тэмцээн; 

- Бүс нутгийн тэмцээн. 

2.3 3-р ангиллын тусгай зөвшөөрөл нь дараахь үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг олгоно. 
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- "В" ангиллын тэмцээн; 

- Бүс нутгийн тэмцээн. 

2.4 Тусгай зөвшөөрлийг МБСХ-ны тэргүүлэгчдээс дараах шаардлагыг хангах бүжгийн 

спортын клубын ахлах дасгалжуулагчид олгоно. 

 

2.4.1 1-Р АНГИЛЛЫН ЛИЦЕНЗ: 

2.4.1.1 2-р зэрэглэлийн лицензтэй, дор хаяж 2 жил ажилласан байх; 

2.4.1.2 Зохион байгуулагчийн тусгай зөвшөөрлийг нэмэгдүүлэх асуудлыг 

хэлэлцэхээс өмнөх хоёр жилийн хугацаанд тэрээр "Монгол улсын  олон 

улсын бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулагчдад зориулсан 

шаардлага"-тай холбоотой аливаа зөрчил гаргаагүй байх,  

2.4.1.3 Зохион байгуулагчийн тусгай зөвшөөрлийг нэмэгдүүлэх хүсэлтийг МБСХ-

ны бүс нутгийн холбооноос МБСХ-ны  тэргүүлэгчдэд  ирүүлсэн байх,  

2.4.1.4 "Маш сайн" гэсэн тэмдэгтэй Улсын "А" ангиллын тэмцээнийг дор хаяж хоёр 

удаа МУ-д зохион байгуулсан байх,  

 

2.4.2 2-Р АНГИЛЛЫН ЛИЦЕНЗ: 

2.4.2.1 3-р зэрэглэлийн лицензтэй, дор хаяж 2 жил ажилласан байх; 

2.4.2.2 Зохион байгуулагчийн тусгай зөвшөөрлийг нэмэгдүүлэх асуудлыг 

хэлэлцэхээс өмнөх хоёр жилийн хугацаанд тэрээр "Монгол улсын  олон 

улсын бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулагчдад зориулсан 

шаардлага"-тай холбоотой аливаа зөрчил гаргаагүй байх,  

2.4.2.3 Зохион байгуулагчийн тусгай зөвшөөрлийг нэмэгдүүлэх хүсэлтийг МБСХ-

ны бүс нутгийн холбооноос МБСХ-ны  тэргүүлэгчдэд  ирүүлсэн байх, 

2.4.2.4 "Маш сайн" гэсэн тэмдэгтэй Улсын "Б" ангиллын тэмцээнийг дор хаяж хоёр 

удаа МУ-д зохион байгуулсан байх,  

 

2.4.3 3-Р АНГИЛЛЫН ЛИЦЕНЗ: 

2.4.3.1 МБСХ-ны  бүс нутгийн холбооноос гаргасан зөвлөмжтэй; 

2.4.3.2 "маш сайн" гэсэн үнэлгээтэй дор хаяж хоёр удаа бүсийн тэмцээнийг зохион 

байгуулсан байх  
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2.4.3.3 1, 2-р зэрэглэлийн тэмцээнийг зохион байгуулагчийн тусгай зөвшөөрлийг 

олгохдоо МБСХ-ноос томилогдсон хараат бус ажиглагчдын тайланг 

үндэслэл болгоно.   

2.5 ТЭМЦЭЭНИЙ АТТЕСТАТЧИЛАЛ 

2.5.1 Тэмцээнийг аттестатчилахын тулд зохион байгуулагч дараахь зүйлийг хийх 

ёстой. 

2.5.1.1 МБСХ-ны гишүүн, бүсийн холбооны (салбар) тэргүүлэгчдэд өргөдөл гаргах, 

тэмцээний зохион байгуулагчийн тусгай зөвшөөрлийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор ажиглагчтай тэмцээнд оролцоход бэлэн байгаа тухай өргөдөл 

гаргах; 

2.5.1.2 Ажиглагчийг тэмцээний үеэр хоёр талт аялал (нисэх эсвэл галт тэрэг, 

тасалгаа), байр, хоолоор хангах; 

2.5.1.3 Өдөрт улсын  дээд  зэрэглэлийн шүүгчийн цалинг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн 

дүнгээр ажиглагчид хөлс төлнө. 

 

2.6 БУСАД 

2.6.1 Бүс нутгийн тэмцээнийг зохион байгуулагчийн тусгай зөвшөөрөл авахын тулд 

тэмцээний гэрчилгээг МБСХ-ны  бүс нутгийн холбоо хариуцан зохион 

байгуулна.  

2.6.2 Хэрэв тусгай зөвшөөрлийг цуцлавал зохион байгуулагч 1.2-т заасан нөхцлийг 

хангасан тохиолдолд дахин сэргээх эрхтэй.  

2.6.3 Ажиглагч хүсэх тухай мэдэгдлийг МБСХ спортын комисст МБСХ-ны гишүүн - 

бүс нутгийн холбооны Тэргүүлэгчид өргөн барина (Хавсралт №2). 

2.6.4 Тусгай зөвшөөрөл авах өргөдлийг МБСХ спортын комисст МБСХ-ны бүс 

нутгийн холбооны тэргүүлэгчдийн нэрийн өмнөөс ирүүлнэ (Хавсралт №3). 

 

 

3 ЖУРМЫГ ЗӨРЧСӨН ТОХИОЛДОЛД АВАХ ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ 

3.2 Шийтгэх арга хэмжээг (торгуулиас эхлээд тэмцээн зохион байгуулах эрхээ хасуулах 

хүртэл) дараахь тохиолдолд тэмцээний зохион байгуулагчид хэрэглэнэ. 

- тэмцээний дүрэм зөрчигдсөн (зохион байгуулагчийн буруугаас); 

- тэмцээний дүрэм зөрчсөн; 
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- зохион байгуулагчийн үүргээ биелүүлээгүй; 

- зохион байгуулагчийн зүгээс шахалт / эсвэл  нөлөөлөл (тодорхой үр дүн, санхүүгийн 

ашиг хүртэх),  

- энэ заалтыг зөрчсөн,  

- зурагт хуудасны агуулга нь МБСХ-ны албан ёсны вэбсайт дээр байрлуулсан зарлалтай 

тохирохгүй байвал,  

3.3 Зөрчлийн баримтыг МБСХ спортын комисс хянан үзэж, шалгалтын дүнг МБСХ-ны 

сахилгын хороонд хүргүүлнэ. Энэ талаар шийдвэр гарах хүртэл тэмцээнийг зохион 

байгуулагчийн тусгай зөвшөөрлийг Сахилгын хорооноос түдгэлзүүлнэ. 

3.4 Шийтгэлийн дараах хэлбэрүүдийг МБСХ-ны Сахилгын хороо тогтооно.  

3.4.1 Лицензийг 1 жил хүчингүй болгох буюу 300000₮-ний торгууль 

3.4.2 Лицензийг 2 жил хүчингүй болгох буюу 600000₮-ний торгууль 

3.4.3 Лицензийг цуцлах 

3.4.4 Лицензийг бууруулах 

 

4 Энэ хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

4.2 МБСХ-ны спортын комисс хоёр жилд нэг удаа, эсвэл МБСХ Ерөнхийлөгчийн 

санаачилгаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. 

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

МБСХ-ны албан ёсны вэбсайтад (www.dancesport.mn) нийтлэгдсэнээс хойш хүчин 

төгөлдөр болно. 
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Хавсралт №1 

МБСХ бүжгийн спортын тэмцээний загвар зарлал 

Зохион байгуулагч нь товхимолдоо бүх мэдээллийг заасан дарааллаар өгөх үүрэгтэй. 

1. Монголын бүжгийн спортын холбоо 

2. Захиргаа эсвэл спортын газар, хороо (МУ-ын эсвэл аймаг, дүүргийн нэр) 

3. Холбоо (МБСХ-ны бүс нутгийн салбарын нэр) 

4. Тэмцээн зохион байгуулах бүжгийн спортын клубын нэр 

ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА 

 

5. Тэмцээний бүтэн нэр: 

__________________________________________________________________________ 

6. Огноо: ____________________________________________________________________ 

7. Тэмцээний албан ёсны чансаа, хэрэв байрлуулсан бол: ___________________________ 

8. Болох газар Тэмцээн зохион байгуулагдах хот, барилга 

байгууламжийн нэр, хаяг. 

9. Зохион байгуулагч Бүжгийн спортын клуб эсвэл МБСХ-ны 

бүс нутгийн холбооны нэр, утас, имэйл. 

Зохион байгуулах хорооны удирдлагын 

нэр, утас. 

Тэмцээний албан ёсны вэб хуудасны хаяг 

(хэрэв байгаа бол). 

10. Дүрэм, журам МБСХ-ны дүрмийн дагуу. 

Монгол улсын  тэмцээний бусад дүрмийг 

зааж өгөхийг хориглоно. 

Хэрэв олон улсын тэмцээн нэгэн зэрэг 

зохиогдвол үүнийг нэмэлтээр зааж өгнө. 

WDSF-ийн дүрмийн дагуу. 

11. Шүүгчид Хүчин төгөлдөр лиценз бүхий МБСХ-ноос 

зөвшөөрөгдсөн шүүгчдийн бүрэлдэхүүн.   



6 | М Б С Х  
 

Олон улсын тэмцээнд - WDSF-ээс 

зөвшөөрөгдсөн шүүгчдийн бүрэлдэхүүн. 

Тэмцээний үндсэн шүүгчид (шаардлагатай 

бол). 

12. Бүртгэл Албан ёсны бүртгэлийн хуудсын дагуу.  

Мэдүүлэг хүлээн авах сүүлийн огноо. 

Өргөдөл хүлээн авах арга: онлайн бүртгэл, 

и-мэйл, тодорхой, гэх мэт.  

Хариуцсан хүний нэр, холбоо барих. 

13. Тамирчдын тэмцээнд оролцох хураамж МБСХ-ны тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр 

тогтоосон стандартаас ихгүй байна. 

14. Хосуудын оролцох нөхцөл Оролцогчид өөрсдийн зардлыг хариуцах 

(аялал, байр, хоол) 

15. Шагнал, урамшуулал Аварга шалгаруулах тэмцээн, аварга 

шалгаруулах тэмцээн, цомын тэмцээний 

финалд шалгарсан тамирчдад диплом, 

медаль шаардлагатай. Шагналын сан, 

бэлэг дурсгалын зүйлс ба бусад нь зохион 

байгуулагчаас шалтгаална.  

16. Орох тасалбар Худалдах огноо, газрыг заана 

(тасалбарын үнийг зохион байгуулагчийн 

хүсэлтээр заасан болно). 

VIP суудлыг захиалах, худалдах холбоо 

барих хүн, утас / имэйл.. 

Тэмцээний өдөр, танхимд нэвтрэх цаг, 

нээлтийн цаг  

17. Дасгалжуулагчид нэвтрэх Тэмцээнд тамирчдаа оролцуулж буй 

дасгалжуулагчдын нэрсийн жагсаалтын 

дагуу үнэ төлбөргүй нэвтэрнэ 

18. Талбайн хэмжээ _____ м.кв. эсвэл ___ м-ээс ___ м.,  

(паркет эсвэл бусад). 

19. Тооллогын комисс Нэр, тушаал 
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20. Мэдээллэгч шүүгч Овог, нэр, хот 

21. Дуу хөгжим Нэр, овог, найруулгын нэр, хот. 

Найрал хөгжмийн нэр (хэрэв байгаа бол) 

22. Гэрэлтүүлэг МБСХ-ны дүрмийн дагуу. 

Нэмэлт гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж 

(төлөвлөсөн бол). 

23. Зочид буудал Тур операторын нэр, холбоо барих хүн, 

утас, и-мэйл. 

Буудал захиалгын хүсэлт хүлээн авах 

сүүлийн огноо. 

 

24. Тэмцээний хөтөлбөр (Загвар) 

2020 оны 02 сарын 22, 

Бямба 

Бүртгэл Тэмцээн эхлэх 

Эхлэх Дуусах 

WDSF Junior II Open ST 8:00 9:30 10:00 

Залуучууд LA  9:30 10:30 11:00 

Хүүхэд нас-2 СТ 9:30 10:30 11:00 

Өсвөр нас-1 LA 10:00 12:00 12:30 

Хүүхэд нас-1 6 бүжиг 10:00 12:00 12:30 

Сениор СТ 10:30 12:30 13:00 

Оройн арга хэмжээ эхлэх цаг 19:00 

Тэмцээн дуусах хуваарь 21:30 

 

25. Нэмэлт мэдээлэл: зохион байгуулагчийн хүсэлтээр 
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Байгууллагын хэвлэмэл хуудас дээр      Хавсралт №2 

МБСХ Спортын комисст ______________________ 

(бүс нутгийн байгууллагын нэр) 

____________________________________ (толгойны бүтэн нэр) 

 

ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ 

Тэмцээний зохион байгуулагчийн ___ ангиллын тусгай зөвшөөрлийг гэрчилгээжүүлэхийн 

тулд ажиглагч илгээхийг хүсч байна.  

"_____" ______________ 20__ оны "___" ангиллын лиценз эзэмшиж байгаа. 

 

 "___" тэмцээн нь  ____________ -д  20__ оны _______________-ны өдөр явагдана.  

Зохион байгуулагч _________________ (Бүжгийн спортын клуб "_______"), утас. 

________ 

 

 

МБСХ-ны ________________ холбооны ерөнхийлөгч 

________________ _______________ 

 

 

Анкет хүлээн авсан "___" _______ 20 ___ г. 

______________________________________________ (МБСХ-ны Спорт комиссын нарийн 

бичгийн даргын овог нэр) 

МБСХ-ны Спортын комиссын "___" _________ 20_- хуралдаанаар хэлэлцэв 

Шийдвэр: ____________________________________________________________________ 
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Байгууллагын хэвлэмэл хуудас дээр      Хавсралт №3 

МБСХ-ны  Спортын комисст ______________________________________ 

(бүс нутгийн байгууллагын нэр) 

_______ ____________________________________ 

ӨРГӨДӨЛ 

"____" ангиллын _____________________________ тэмцээнийг зохион байгуулагч (клубын 

дасгалжуулагчийн овог нэр) ____________________ лиценз олгохыг хүсч байна. "____" 

______________ 20__ оны "____" ангиллын лицензтэй байсан.  

Дараахь тэмцээнийг зохион байгууллаа.________ 

1 ._______________________________________________________________ Огноо, 

зэрэглэл, нийт хосын тоо, хос, шүүгчдийн хоорондын улс, хот 

________________________________________________________________ 

2 ._______________________________________________________________ Огноо, 

зэрэглэл, нийт хосын тоо, улс, хот, хос, шүүгчийн хоорондын хот 

________________________________________________________________ 

 

Би МБСХ-ны  бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулагчдад тавигдах шаардлагыг 

сайтар уншиж танилцсан бөгөөд дагаж мөрдөх үүрэг хүлээнэ. 

Хариуцлагатай зохион байгуулагч: Нэр, утас, и-мэйл ___________ / _______________ 

(тэмцээн зохион байгуулагчийн гарын үсэг) (овог, нэр.) 

 

Холбооны ерөнхийлөгч ____________________________ _________________ 

Гарын үсэг, тамга 

 

 

Өргөдлийг "___" _______ 20 ___ г хүлээн авлаа. 

______________________________________________ (МБСХ-ны Спорт хорооны нарийн 

бичгийн даргын овог нэр) 

МБСХ-ны  Спортын комиссын "___" _________ 20_-ны хуралдаанаар хэлэлцэв 

Шийдвэр: ____________________________________________________________________ 


