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ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ


1. Энэхүү дүрмийг мэргэжлийн лигийн барилдаанд оролцогч бөхчүүд, дасгалжуулагч, 
шүүгч, албаны хүмүүс бүрэн судалж ойлгох, хүлээн зөвшөөрөх, хэрэгжүүлэх ёстой. Бүх 
оролцогчдын үйл ажиллагаа нь спортын үндсэн зарчмыг баримтлан шударга 
өрсөлдөөнийг хангах байдлаар мэргэжлийн лигийн барилдааны зохион байгуулалтыг 
үзэгчдийн таашаал, сэтгэл ханамжид нийцүүлэхэд чиглэх ёстой.


2. Санхүүгийн болон ёс зүйн журам, бөхчүүд, албаны хүмүүсийн үүргээ хүлээн 
зөвшөөрсөн бичиг баримттай энэхүү дүрмийн үйлчлэл, биелэлт уялдах ёстой. Дүрмийн 
үйлчлэлийн хамрах хүрээг тодорхойлбол, үүнд:


- Барилдаан болох талбайн нөхцөл

- Барилдаан явагдах систем, давсан, унасан бөхийг тодруулах аргачлал, барилдаанаас 

хасах г.м.

- Хориотой болон ёс зүйгүй үйлдлийг хязгаарлах

- Шүүгч, албаны хүмүүсийн үүргийг тодорхойлох


3. Мэргэжлийн лигийн барилдааны энэхүү дүрэм нь МҮБХ (Монголын Үндэсний Бөхийн 
Холбоо)-ны "Үндэсний бөхийн барилдааны дүрэм"-ийн үндсэн зарчмыг хадгалахын 
зэрэгцээ "Хил хязгааргүй спорт" ТББ-ын оюуны өмчийг ашиглах зөвшөөрлийн дагуу 
мэргэжлийн спортын зохион байгуулалт, зохицуулалтын нэмэлт заалтуудыг оруулсан 
бөгөөд, ялангуяа оноолт, чансааны систем, мөн барилдааны үр дүн болох унаа, давааг 
тодорхойлох зарчмын зарим өөрчлөлтүүдийг тусган оруулсан болно.


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ТАЛБАЙ, ХЭРЭГСЭЛ МАТЕРИАЛ


4. 4-8 дүйз барилдаан чөлөөтэй явагдах байгалийн зүлгэн талбай, хэрэв дотор танхимд 
бол шаардлага хангасан хивсэн талбай байна. Талбайн хувьд уламжлалт барилдаанаас 
зарчмын өөрчлөлт байхгүй ч талбайн 4 талд барилдааныг дэнслэгч, хажуугийн болон 
ахлах цэц (шүүгч) 2 хүн байрлах ширээ байрлуулах ба бусад нөхцөлийг хангасан байна. 

(З ур а г 1 - т  т о йм 
байдлаар дүрслэн 
харуулав)


5. Талбайн 4 талыг 
ивээн тэтгэгчдийн 
с у р т а л ч и л г а а н ы 
самбараар хүрээлсэн 
б а й х б ө г ө ө д б ү х 
б а р и л д а а н э н э 
х я з г а а р ы н д о т о р 
явагдана.


6. Зодог, шуудагны 
х э мж э э МҮБХ - н ы 
дүрмийн стандартыг 
мөрдөх ба стандартыг 
н а р и й н ш а л г а ж , 
зөрчилтэй тохиолдолд 
с т а н д а р т а д 
н и й ц ү ү л э х и й г 
шаардана.
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. БАРИЛДААН, ОНООЛТЫН СИСТЕМ, ХӨТӨЛБӨР


7. Барилдааны зохион байгуулалтын нөхцөл бололцооноос хамаарч, тухайн барилдааныг 
зохион байгуулах хэлбэрийг шийдвэрлэнэ. Үүнд:

- Унасан бөх хасагддаг плей-офф систем 

- Тойргийн систем

- Хэсэгт хуваагдан тойргийн болон плей-офф хослосон систем


8. Оноолтыг "Хил хязгааргүй спорт" ТББ-аас зөвшөөрсөн оюуны өмчийг ашиглах 
зохицуулалтын дагуу тус байгууллагын боловсруулсан системээр хийж гүйцэтгэнэ. 
Тухайн барилдааны үндсэн хэсэгт барилдах бөхчүүдийн тооноос хамаарч "хэсэг 
толгойлох" бөхчүүдийн тоог тодорхойлох ба 32 бөх байх тохиолдолд 8 бөх байна г.м. 
(Зураг 2-т жишээгээр дүрслэв)


9. Зураг 2-т дүрсэлсэн байдлаар барилдааныг дуустал оноолт хийгдсэн байна. 
Барилдааны оноолтыг урьдчилан хийж хэвлэл мэдээллээр нийтэд түгээх ба барилдаан 
бүрт барилдах бөхчүүдийн тооноос хамаарах тул тухайн барилдаан зохион байгуулах 
удирдамжид тусгаж өгнө.


Хуудас 4

Зураг 2. Оноолт
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10. Эрүүл мэнд, эмчийн магадлагаа, допингийн шинжилгээний хариу зэрэг давагдашгүй 
хүчин зүйлээс шалтгаалан барилдаанаас хасагдсан бөхийн оронд барилдаан эхлээгүй 
үед бол шалгуур үзүүлэлтээр дараагийн бөхийг оролцуулах ба барилдаан нэгэнт 
эхэлсэн бол тухайн зөрчил эсвэл шалтгаантай бөхийг хасч, барилдааныг цааш 
үргэлжлүүлнэ.


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХӨЛИЙН ЦЭЦДИЙН (ШҮҮГЧИД) БҮРЭЛДЭХҮҮН


11. Энэ дүрмэнд тусгасан барилдааны дүрмийн дагуу ажиллах тодорхой сургалтанд 
хамрагдаж эрх авсан шүүх бүрэлдэхүүн барилдааныг шүүн дэнсэлнэ.


12. Барилдаан бүрийг дүрмийн дагуу шударга шийдвэрлэх нь шүүх бүрэлдэхүүний үндсэн 
үүрэг юм.


13. Барилдааны талбарт хамгийн ихдээ 4 барилдаан зэрэг явагдах бөгөөд барилдаан 
бүрийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй шүүн дэнсэлнэ. Үүнд: Ахлах хөлийн цэц, талбайн цэц, 
хажуугийн цэц гэсэн 3 хүн байна. Ахлах хөлийн цэц, хажуугийн цэц нар талбайн хажууд 
тусгай зассан ширээнд ажиллана. (Зураг 1-г хар) Талбайн цэц барилдаж буй 2 бөхийн 
дэргэд ажиллана. Талбайн цэц барилдааныг эхлүүлэх, зогсоох, дуусгах бүх үйл явцыг 
хажуугийн цэцтэй шийдвэрээ нэгтгэн удирдана. Цэц, шүүгчид оноо өгөх үйлдлийг 
нийтэд ойлгомжтой байдлаар биеийн болон үг хэлний дохиогоор мэдэгдэнэ.


14. Даваа бүрийн эхэнд засуулууд бөхийг барилдааны талбайд гаргасны дараа барилдах 
бөхчүүдэд дөхөн засуул, бөхчүүдтэй мэндэлнэ. Засуулуудыг заасан талбайд байраа 
эзлэхийг хүсэх ба бөхчүүдэд өөрийгөө тухайн барилдааныг дэнслэх талбайн цэц гэдгээ  
мэдэгдэн барилдааныг эхлүүлнэ.


15. Барилдааны ахлах хөлийн цэц оноог хөтөлнө. (оноо хөтлөх албан ёсны хуудас байна)


16. Цэц, шүүгчид бусдаас ялгагдах хувцас формтой, эсвэл үндэсний хувцас, дээлтэй байж 
болно.


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАРИЛДААНЫ ХУГАЦАА


17. Барилдааны хугацааны хувьд МҮБХ-ны албан ёсны барилдаануудад тогтоосон хугацааг 
баримтлах боловч тухайн барилдааны удирдамжинд өөрөөр тусгаж өгч болно.


18. Барилдааны нийт хугацаа: (Барилдаан бүрийн онцлогт тохируулан хугацааг тогтоон 
Удирдамжид өөрөөр тусгаж өгөх тохиолдол байж болно)


18.1. Үндсэн барилдааны хугацаа нэгээс гурвын даваа 8 минут, дөрвийн даваанаас 
хойш 12 минут байна. Доорх заалтуудад дурдсан хугацааг оролцуулан тооцвол 
барилдааны нийт хугацаа нэгээс гурвын даваанд 18 минут, дөрвийн даваанаас хойш 
22 минут байна.


18.2. Сэнжиг, элэг бүс - 2 минут

18.3. Дан золгох - 4 минут

18.4. Давхар шуудаг - 4 минут

18.5. Дан болон давхар золгох үед бөхийн баруун зүүн тал таарахгүй бол бага цолтой 

бөхийн талаар эсвэл шоо хаяж шодох замаар талыг сонгоно. Дан болон давхар 
золгох үед бөхчүүд талаа нэг тал нь нийтдээ хоёр минут байхаар өөрөөр хэлбэл тус 
бүр нийт 2 минутаар ээлжлэн талаа сонгоно.


19. Барилдааны явцад эрүүл мэндийн тусламжийг тухай бүр 2 минутаас илүүгүй 
хугацаагаар 2 удаа авч болно. Хэтэрсэн тохиолдолд эмчийн магадлагаа гарснаар тухайн 
барилдаанд унасанд тооцно.
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20. Бөхчүүдийг танилцуулах, цол дуудах зэрэг ёслолын үйлдлүүд МҮБХ-ны дүрмэнд 
тусгагдсан хэлбэрээр явагдана. Эдгээр үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа 
барилдааны хугацаанд хамаарахгүй.


ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ДАВААГ ТОДОРХОЙЛОХ


21. Энэхүү мэргэжлийн лигийн барилдаанд тухайн барилдааны үр дүнг тодорхойлохдоо 
уламжлал болон шинэчлэлийг харгалзан үзэж, шинэ систем нэвтрүүлж байгаа 
онцлогтой.


22. Барилдаан бүрийн үр дүн энэхүү дүрмийн 17-д тусгасны дагуу тухайн зохиогдож буй 
барилдааны удирдамжид тусгасан хугацаанд багтан гарна. Өөрөөр хэлбэл, барилдаанд 
зөвшөөрөгдсөн хамгийн их хугацаанд багтаан шүүгчдийн бүрэлдэхүүн шийдвэрээ 
гаргах ёстой.


23. Давсан бөхийг дараахь 4 хэлбэрээр тодорхойлно. Үүнд:


23.1.Барилдааны нийт хугацаа дуусахаас өмнө өрсөлдөгчөө хаясан (унагасан) 
тохиолдолд

23.1.1. Энэхүү дүрмийн 25.1-д зааснаар өрсөлдөгч бөхөө барилдааны талбайгаас 

гаргахад оноо тооцох хэдий ч хэрэв талбайн дотроос эхэлсэн мэхний үйлчлэл 
үргэлжлэн өрсөлдөгч бөхийг унагавал талбайн дотор, гаднаас үл хамааран 
давсанд тооцно. Өөрөөр хэлбэл талбайн дотроос эхэлсэн мэхний үйлчлэлийг 
талбай үл хамааран дуустал үргэлжлүүлэн тооцно.


23.2.Барилдааны нийт хугацаа дуусахаас өмнө тухайн бөхийн авсан оноо өрсөлдөгчийн 
онооноос 10 ба түүнээс дээш болсон тохиолдолд


23.3.Барилдааны хугацаа дууссан тохиолдолд их оноотой бөхийг давсанд тооцно.

23.4.Барилдааны хугацаа дуусахад хоёр бөхийн оноо тэнцүү бол сүүлийн оноо авсан 

бөхийг давсанд тооцно.


ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ОНОО ӨГӨХ


24. Барилдаан эхэлснээс хойш бөхчүүдээс үнэн хүчийг үзэн дайчин барилдахыг шаардана.  
Оноог 24 ба 25-р зүйлүүдэд дурдсан зарчмын дагуу барилдааны турш тооцно.


25. Бөхөд оноо (нэг оноо) өгөх тохиолдлууд:


25.1. Өрсөлдөгч бөхийг шахаж барилдан барилдааны талбайн захын гадна бүтэн улаар 
гишгүүлэх. Барилдааны явцад бөхчүүдийн барилдаан хивс дэвсгэрийн, эсвэл 
барилдааны тогтоосон талбайн гадна гишгэсэн ч мэх, хүчний үйлчлэлээр  барилдаан 
үргэлжилж байвал барилдааныг шууд зогсоохгүй үргэлжлүүлэх ба харин хашлага, 
рекламны самбарт тулах, барилдаан удааширч хэвийн байдалд шилжих зэрэг 
тохиолдолд талбайн цэц барилдааныг зогсоож төв байршлаас эхлүүлнэ.


25.2. Хийсэн мэхний үйлчлэлээр өрсөлдөгч бөхийн гар талбайн гадаргуу (газарт)-д 
хүрвэл


25.3. Хайна болсон тохиолдолд мэх хийсэн бөхөд нэг оноог өгөх


26. Доорх тохиолдлуудад өрсөлдөгч бөхөд эхлээд сануулга 1 удаа, сануулгыг үл ойшоон 
дүрмийн бус үйлдлээ үргэлжлүүлбэл улмаар оноо алдах (өрсөлдөгч бөх оноо авах) 
тохиолдлууд:


26.1. Илэрхий зугтсан

26.2. Барилдахаас зайлсхийж цаг авсан

26.3. Барьц өгөхгүй байх зорилгоор буруу халсан

26.4. Барилдааныг хэвийн үргэлжлүүлэх боломжийг 30 секундээс илүү хугацаагаар 

саатуулсан, үүнд дан ба давхар золгох үед барьц өгөхөөс цааргалах, саатуулах, 
барьцыг дутуу өгч халах зэрэг багтана.
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26.5. Цэц, шүүгчийн шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзах болон биелүүлэхгүй удаашрах

26.6. Барилдааны явцад спортын бус ёс зүйгүй үйлдэл гаргасан

26.7. Даваа бүрийн эхлэлд барилдааны талбайд бөхчүүдийг дуудснаас хойш буюу албан 

ёсны хуваариас хойш 2 минутын дотор талбайд гарч ирээгүй бөх хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүй бол өрсөлдөгч бөхөд нэг оноо өгнө. Үргэлжлүүлэн гарч ирэхгүй бол 
дараагийн 30 сек тутамд өрсөлдөгч бөхөд нэг оноо өгнө.


27. Дээрх үйлдлүүдэд зөвхөн эхний тохиолдолд сануулга өгөх ба давтагдах тохиолдолд 
сануулгагүйгээр өрсөлдөгч бөхөд нэг оноог шууд өгнө.


28. Хориотой барьц авч өрсөлдөгч бөхөө гэмтээх үйлдэл хийвэл өрсөлдөгч бөхөд нь оноо  
(нэг оноо) өгнө.


29. Барилдааны явцад бөхчүүд зайлшгүй шалтгаанаар барилдааныг түр завсарлуулах бол 
шүүгчээс заавал зөвшөөрөл авна. Зөвшөөрөлгүй үйлдэл бүрт сануулга, улмаар 
өрсөлдөгч бөхөд оноо нэмж өгнө.


ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. ШИЙДВЭР ГАРГАХ


30. Тухайн барилдааны 2 бөхийн оноог тооцон, онооны самбарыг цэц, шүүгчийн ширээний 
орчим нийтэд харагдах байдлаар байрлуулна. Барилдааны нийт хугацаанд хаялцаагүй 
тохиолдолд оноо өндөр бөхийг давуулах шийдвэрийг энэхүү дүрмийн 23-д заасны дагуу 
цэц, шүүгчид гаргана.


31. Барилдаан бүрийн явц, үр дүнд нөлөөлөх хөлийн цэцийн аливаа шийдвэрийг талбайн 
болон хажуугийн цэц санал нэгтэй гаргаж ажиллах бөгөөд санал зөрсөн тохиолдолд 
хөлийн ахлах цэц эцсийн шийдвэрийг гаргана.


НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. ЗАСУУЛ, АЛБАНЫ ХҮМҮҮС


32. Тухайн барилдааны бөхийн тооноос хамаарч ажиллах засуулын тоог гаргана.


33. Засуулын үндсэн үүрэг бол даваа бүрийн эхэнд бөхчүүдийг тод, чанга хоолойгоор 
танилцуулах, малгайг авч талбайд гарган тухайн давааны барилдааныг эхлүүлэх юм.


34. Барилдаан эхлэнгүүт засуулууд тусгай заагдсан талбайд байрлана.


35. Засуул нь барилдаан дуусах бүрт талбайн хөлийн цэцийн зөвшөөрснөөр давсан бөхийг 
зарлан, малгайг тавьж туг тойрох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Энэ үйлдлийг гүйцэтгэсний 
дараа өөрийн байранд очиж байрлана.


36. Барилдааны мэргэжлийн зөвлөл, бөхийн тайлбарлагч, статистик хөтлөгч, эмч 
эмнэлгийн баг болон бусад шаардлагатай албаны хүмүүс ажиллана.


ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ДҮРМИЙН ҮЙЛЧЛЭЛ


37. Энэхүү дүрэм нь Монгол үндэсний бөхийн мэргэжлийн лигийн бүх барилдаанд 
мөрдөгдөх ба ямар нэгэн хэлбэрээр хуулбарлах, дуурайн хэрэглэх зэрэг үйлдлүүд 
Оюуны өмчийн тухай хууль, олон улсын конвенци болон Монгол үндэсний бөхийн 
мэргэжлийн лиг зохион байгуулах зорилгоор талуудын 2021 оны 9 дүгээр сарын 9-ний 
өдөр байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээгээр хориглогдсон болно.


МОНГОЛ ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЛИГИЙН ЗӨВЛӨЛ
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