
МОНГОЛЫН БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН
ХОЛБООНЫ 20 ЖИЛИЙН ОЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ
5-Н ТӨРӨЛТ ХОЁРДУГААР БАГА ОЛИМП ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

1. ТЭМЦЭЭНИЙ ЗОРИЛГО

         Банк  бус  санхүүгийн  байгууллагуудын  холбооноос  зохион  байгуулах  дараа

дараагийн тэмцээн уралдаанд  баг  тамирчидыг  бэлтгэх,  салбарын ажилтнуудын эрүүл

мэнд,  бие  бялдрын  хөгжил,  спортын  ур  чадварыг  дээшлүүлэх,  шинэ  залуу  шилдэг

тамирчдыг  нээн  илрүүлж,  чөлөөт  цагаа  хамт  олноороо  спортоор  амьсгалж  алжаалаа

тайлж, эрч хүчийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

2. ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД

 Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбоо

 Жуниор Натур Инвестмент ББСБ 

 Про Кредит ББСБ 

 Төв Хөгжил ББСБ 

3. ХУГАЦАА

2022  оны 10-р сарын 14-16 /нийт 3 хоног/

 Боулингийн тэмцээн 10-р сарын 14-ны өдөр

 Дартс, Гар бөмбагийн тэмцээн 10-р  сарын 15-ны өдөр

 Ширээний теннис , Шатарын тэмцээн  10-р сарын 16-ны өдөр тус тус 

зохион байгуулагдана. 

4. ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ГАЗАР

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо,  Тэнүүн Огоо 3-р ХХК-ийн Бааз

спорт заал /Улаанхуаран/

5. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

1. Холбооны гишүүн ББСБ-ууд 

2. Урилгаар СЗХ-ны эрэгтэй эмэгтэй баг тамирчид

6. БАГУУДЫГ ДҮГНЭХ

Тэмцээний 5 төрөл тус бүрд байр эзэлсэн баг,тамирчдыг их онооны системээр дараах 

оноогоор дүгнэнэ.Үүнд:



Багийн төрөлд:

1-дүгээр байр : 12 оноо

2-дугаар байр: 11 оноо

3-дугаар байр: 10 оноо

4-дүгээр байр: 9 оноо

5-8-дугаар байр: 8 оноо

Хэсгээсээ шалгарч чадаагүй тохиолдолд: 5 оноо

Ганцаарчилсан төрөлд:

1-дүгээр байр: 8 оноо

2-дугаар байр: 7 оноо

3-дугаар байр: 6 оноо

4-дүгээр байр: 5 оноо

5-8 дугаар байр: 4 оноо

Хэсгээсээ шалгарч чадаагүй тохиолдолд: 2 оноо

Оноо тэнцвэл нийт багийн алтан медалийн чанарыг харгалзан үзнэ.

7. ТЭМЦЭЭНИЙГ ШҮҮХ

Тэмцээнийг  олон  улсын  дүрмийн  дагуу  тус  бүрийг  мэргэжлийн  шүүгч  нар  шүүн

явуулна.

8. ТЭМЦЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН

1. 2022  оны  10-р  сарын  12-ны өдрийн  14:00  цагт  .............................хурлын

танхимд болно.

2. 2022 оны 10-р сарын 10-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө МББСБХ-ны ХХБ-

ны 499053088 тоот дансанд  тэмцээний бүртгэлийн хураамжийг  тушаасан

байна.

9. ТЭМЦЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ХУРААМЖ

 Воллейбол /1 багийн бүртгэлийн хураамж 400,000 төгрөг/

 Ширээний теннис /1 хүний бүртгэлийн хураамж 50,000 төгрөг/

 Боулинг  /1 хүний бүртгэлийн хураамж 50,000 төгрөг/

 Шатар /1 хүний бүртгэлийн хураамж 50,000 төгрөг/

 Дартс /1 хүний бүртгэлийн хураамж 50,000 төгрөг/



. 

10. БАГУУДАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Тэмцээнд байгууллага бүрээс эрэгтэй эмэгтэй баг тамирчид оролцоно.

2. Холбооны гишүүн ББСБ-ууд дангаараа эсвэл бусад ББСБ-уудтай хамтран

эрэгтэй эмэгтэй төрөлд тус бүр 1-2 шигшээ багийг бүрдүүлж оролцоно.

Тэмцээнд  оролцох  ББСБ нь  20-с  дээш  ажилтантай  бол  дангаараа,  20-с

доош ажилтантай бол 3 ББСБ хамтарч баг бүрдүүлэн оролцох боломжтой.

3. Тэмцээний  нээлтийн  ажиллагаа  2022.10.15-ны  өдөр  12:00  цагт  болох

бөгөөд  нээлтийн  ажиллагаанд  байгууллагын  нэр  бичсэн  туг  далбаатай

жагсаж тамирчид хувийн дугаар бүхий жигд хувцастай оролцоно.

4. Багийн тамирчид тухайн ББСБ-д үндсэн ажилтан байх бөгөөд доод тал нь

3  сар  ажилласан  байна.  Тэмцээнд  оролцож  байгаа  тамирчдын  иргэний

үнэмлэх, нийгмийн даатгалын лавлагаа /эх хувь/ шалгах ба тухайн ББСБ-

ын жинхэнэ ажилтанд тэмцээнд оролцох эрх /мандат/ олгоно.

5. Тэмцээнд  оролцож  буй  багийн  бүрэлдэхүүнд  дээд,  доод  лигт  тоглодог

болон тоглож байсан 2 хүртэлх тамирчин оролцох боломжтой. Талбайд 1

хүртэл  тамирчин  гарна.  Дээд  болон  доод  лигт  тоглодог  болон  тоглож

байсан тамирчин нь тухайн ББСБ-даа үндсэн ажилтан байх бөгөөд доод

тал нь 6 сар ажилласан байх хатуу шаардлагыг тавина.

6. Тэмцээнд  оролцогч  багийн  тооноос  хамаарч  оноо,  хугацаа,  тоглолтын

систем,  зохион  байгуулалтын  бусад  асуудлыг  техникийн  зөвлөгөөнөөр

эцэслэн  шийдвэрлэнэ.  Сугалаа  сугалсанаас  хойш  тэмцээнд  оролцох  баг

тамирчдын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахгүй.

7. Шаардлагатай  тохиолдолд  баг  тус  бүрийн  тамирчдын  бичиг  баримтыг

лавлан шалгах бөгөөд бичиг баримтын зөрчил гаргасан багийг тэмцээнээс

шууд хасна.

8. Тэмцээн  эхлэх  цагийг  хатуу  баримтлах  бөгөөд  тоглолт  эхлэх  цаг

зарласанаас хойш 5 минут хоцорсон тохиолдолд хоцорсон буюу ирээгүй

багийг хожигдсоноор тооцож дараагийн тоглолтыг эхлүүлнэ.

9. Уг  тэмцээний  талбайн  шүүгч  зөвхөн  тоглолттой  холбоотой  асуудлыг

шийдэх ба бусад маргаантай асуудлыг зөвхөн багийн ахлагчаар дамжуулан

ерөнхий шүүгч болон зохион байгуулагчдад тавьж шийдвэрлүүлнэ.

10. Оролцогч  байгууллагууд  ажилтан,  албан  хаагч,  хөгжөөн  дэмжигчидээ

идэвхи санаачлагатай , соёлтой оролцуулна.



11.  Баг  тус  бүр  өнгө,  лого,  багийн  нэр,  хувийн  дугаар   бүхий  жигд

хувцаслалттай байна.

11. БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ГИШҮҮД

1. Бовлинг:  эр 2, эм  2 гишүүнтэй 

2.  Волейбол:  эр 8, эм 8 гишүүнтэй

3.  Дартс: 1 эр 1 эм гишүүнтэй

4.  Шатар: эр 1, эм 1 гишүүнтэй

5.  Ширээний теннис:    эр 1, эм 1 гишүүнтэй

6.

12. ХАРИУЦЛАГА 

        Багууд харилцан бие биенээ хүндэтгэж, шударга өрсөлдөнө. Харилцааны болоод, ёс
зүйн  зөрчил  гаргасан  тамирчдад  тэмцээний  дүрмийн  дагуу  хариуцлага  хүлээлгэх  ба
тэмцээнээс  хасах  хүртэл  арга  хэмжээг  авна.  Тэмцээнтэй  холбогдон  гарч  болох
маргаантай  асуудлыг  зөвхөн  багийн  ахлагч  шүүгчид  хандана.  Тэмцээнтэй  холбоотой
аливаа маргааныг тэмцээн зохион байгуулагчид болон МББСБХолбоо шийдвэрлэнэ. 

Нийт тэмцээнд оролцогч байгууллага хамт олонд спортын өндөр амжилт хүсье.

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС


