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САНГИЙН ЯАМНЫ АНХНЫ САЙД Г.ЧАГДАРЖАВЫН МЭНДЭЛСНИЙ 150 ЖИЛ,  

САЙНЦАГААН СУМ БАЙГУУЛАГДСАНЫ 95 ЖИЛИЙН ОЙГ  

ТОХИОЛДУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙГАА  

“САЙНЦАГААН-95” СПОРТЫН НААДМЫН УДИРДАМЖ 

 

Нэг. Зорилго 

Орон нутагтаа багийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх, бүх нийтийн биеийн тамирыг 

өрнүүлэх, иргэдийн бие бялдрын хөгжлийг сайжруулах, эрүүл мэндийг хамгаалах, спортоор 

дамжуулан хүүхэд залуучуудын эерэг хүмүүжил, төлөвшлийг хангах, хамтын ажиллагааг 

дэмжихэд наадмын зорилго оршино. 

Хоёр. Хамрах хүрээ 

Сайнцагаан сумын 9 багийн иргэд оролцоно. 

Гурав. Хугацаа 

“Сайнцагаан-95” спортын наадам нь 2019 оны 6 дугаар сарын 22, 23-ны өдрүүдэд 

Мандалговь хотод зохион байгуулагдана. 

Техникийн зөвлөгөөн 2019 оны 6 дугаар сарын 21-ны өдрийн 15 цагт сумын Засаг даргын 

тамгын газрын хурлын танхимд болно.  

Тамирчдын мэдүүлгийг хүргүүлсэн маягтын дагуу гаргаж, багийн Засаг даргын гарын 

үсэг, тамга тэмдгээр батлагаажуулан, 2019 оны 6 дугаар сарын 20-ны дотор сумын ЗДТГазарт 

ирүүлнэ. 

Дөрөв. “Сайнцагаан-95” спортын наадам явагдах байршил, хуваарь 

№ Төрөл Хугацаа Байршил 

1 Сагсан бөмбөг 6 сарын 22-23 БТСГ-ын спорт заал 

2 Волейбол  6 сарын 22-23 Мандал сургуулийн спорт заал, МСҮТ-
ийн спорт заал 

3 Хөл бөмбөг 6 сарын 22 ЭДЦС-ийн хөл бөмбөгийн талбай 

4 Олс таталт 6 сарын 23 БТСГ-ын спорт заал 

5 Дартс  6 сарын 23 Цэгц билиг сургуулийн спорт заал 

 

Тав. “Сайнцагаан-95” спортын наадмын төрөл, хариуцсан шүүгч 

№ Төрөл Шүүгч Албан тушаал 

1 Сагсан бөмбөг О.Буянтогтох 
Ж.Тогоохүү 
 
Г.Цацралболд 

БТСГ-ын дасгалжуулагч   
Хүмүүнлэг сургуулийн биеийн 
тамирын багш 
МГСС-ийн биеийн тамирын багш 

2 Волейбол  Д.Болор-Эрдэнэ БТСГ-ын дасгалжуулагч   



П.Ууганбаяр  
 
Б.Цэгмид 

Мандал сургуулийн биеийн тамирын 
багш          
Цэгц билиг сургуулийн биеийн 
тамирын багш 

3 Хөл бөмбөг С.Цолмон 
Ц.Энх-Амар 

БТСГ-ын мэргэжилтэн 
ЭДЦС-ийн биеийн тамирын багш 

4 Олс таталт О.Буянтогтох 
П.Ууганбаяр 

БТСГ-ын дасгалжуулагч   
Мандал сургуулийн биеийн тамирын 
багш 

5 Дартс  Б.Цэгмид 
Г.Цацралболд 

ГИЦС-ийн биеийн тамирын багш 
Цэгц билиг сургуулийн биеийн 
тамирын багш 

 

Зургаа. Зохион байгуулалт 

1. “Сайнцагаан-95” спортын наадмыг Сайнцагаан сумын ЗДТГ болон аймгийн 

БТСГазар, томилогдсон комисс удирдан зохион байгуулна. 

2. Багууд батлагдсан хуваарийн дагуу наадмын бүх төрөлд заавал оролцоно. 

3. Хөдөөгийн 2 баг нийлж оролцож болно. 

4. Багийн Засаг дарга нар багаа ахалж оролцоно. 

5. “Сайнцагаан-95” спортын наадмын 5 төрөлд багийн бүрэлдэхүүн, насны ангилал: 

 

№ Төрөл Баг Насны ангилал Багийн бүрэлдэхүүн 

1 Сагсан бөмбөг Эрэгтэй  27 ба түүнээс дээш 8 тамирчин 

Эмэгтэй  19 ба түүнээс дээш 8 тамирчин 

2 Волейбол Эрэгтэй, 
эмэгтэй  

19 ба түүнээс дээш 19-25 насны 2 тамирчин, 
26-35 насны 2 тамирчин, 
36-аас дээш 2 тамирчин, 
нөөц 3 тамирчин нийт 9 
тамирчин 

3 Хөл бөмбөг Эрэгтэй  26 ба түүнээс доош 10 тамирчин 

4 Олс таталт Холимог  19 ба түүнээс дээш Эрэгтэй 5 тамирчин, 
эмэгтэй 5 тамирчин нийт 
10 тамирчин 

5 Дартс  Холимог  19 ба түүнээс дээш Эрэгтэй 2 тамирчин, 
эмэгтэй 2 тамирчин нийт 
4 тамирчин 

 

Долоо. Тавигдах шаардлага, тэмцээний журам 

1. “Сайнцагаан-95” спортын наадамд 19 ба түүнээс дээш насны иргэд оролцох ба 

тамирчдын насны хязгаарыг төрсөн оноор нь тооцно. 

2. Техникийн зөвлөгөөнд багийн Засаг дарга, дасгалжуулагч, багийн ахлагч оролцоно. 

3. Тухайн багийн үндсэн харъяат биш хүнийг оролцуулахгүй бөгөөд 1 тамирчин 2-оос 

илүү төрөлд оролцож болохгүй. 

4. 2019 оны 6 дугаар сарын 1-ээс доошхи шилжилт хөдөлгөөнийг тооцохгүй буюу 

хүчингүй. 

5. Олс таталтын 10 тамирчны жингийн нийлбэр 800 кг-аас ихгүй байна. 

6. Волейболын нөөц 3 тамирчин нь насны ангилал тус бүрд нэг байх ба зөвхөн тухайн 

насны ангилалд сэлгээгээр тоглоно. 



7. Дартсын 4 тамирчны 2 тамирчин нь (1 эрэгтэй, 1 эмэгтэй) 45-аас доош, 2 тамирчин нь 

(1 эрэгтэй, 1 эмэгтэй) 45-аас дээш насны тамирчин байна. 

8. Багийн тамирчид багийнхаа туг далбааг барин “Сайнцагаан-95” спортын наадмын 

нээлт, хаалтын ёслолын арга хэмжээнд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ заавал оролцоно. 

9. Тамирчид сахилга, дэг журмыг бүрэн хангаж, тэмцээний зохион байгуулагчдын 

шаардлагыг биелүүлнэ. 

Найм. Дүгнэх журам, шагнал урамшуулал 

Төрөл, ангилал тус бүрт эхний 3 байр эзэлсэн баг, тамирчдыг медаль, өргөмжлөл, 

мөнгөн шагналаар шагнана. 

Сагсан бөмбөг, волейбол, хөл бөмбөгийн төрлүүдэд шилдэг эрэгтэй, эмэгтэй тамирчин 

шалгаруулж шагнана. 

Спортын 5 төрлийн нийлбэр дүнг их онооны системээр дүгнэн 1, 2, 3-р байр эзэлсэн 

багийг шагнана.  

 

 

 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС 

 


