Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында, Улуу Жеңиш күнүнүнө арналган,
III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Тогуз коргоол боюнча
Азиянын Кубогун өткөрүү тартиби
Максаттары жана милдеттери
Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында, Улуу Жеңиш күнүнүнө арналган III Дүйнөлүк
көчмөндөр оюндарына карата Тогуз коргоол боюнча Азиянын Кубогунун (мындан ары Кубок) алдына төмөнкү максаттар жана милдеттер коюлат:
- Тогуз коргоол оюнун эл аралык деңгээлге алып чыгууга жана дүйнөлүк чемпионатка
даярдык көрүү, мыктылар ирээтин аныктоо;
- Республиканын облустарында, шаарларында жана райондорунда тогуз коргоол оюнун
кеңири жайылтуу;
- Массалык дене-тарбия, ден-соолукту чыңдоо иштеринин сапатын жакшыртуу.
Өткөрүүнүн мөөнөтү жана орду
Кубок 2018-жылдын бугу айынын 5нен 12не чейин Бишкек шаарында өтөт. Келүү
күнү жана каттоодон өтүү бугу айынын 5де саат 16-30га чейин. Кете турган күнү бугу
айынын 12си. Төмөндө, жадыбал түрүндө берилген санжабы менен өткөрүлөт.
Кубокту өткөрүү жетекчилиги
Кубокко даярдык көрүү, өткөрүү милдетин жана жетекчилигин спорттун улуттук
түрлөрү дирекциясы (мындан ары – дирекция) ишке ашырат.
Кубокту өткөрүү дирекция бекиткен башчы калыстар тобуна жүктөлөт.
Кубоктун катышуучулары
Кубокко Азия мамлекеттеринин курама жааттары жана облус, шаар, район, айыл жана
спорттук мектептердин курама жааттары катыша алышат. Жааттын курамы он адам. Төрт
эркек жана төрт кыз-келин спортчулар, эки машыктыруучу. Кубок эркектер арасында бөлөк
жана кыз-келиндер арасында бөлөк жеке жана жаат эсепте өтөт. Жеке эсепте катышууга
уруксат берилет. Кубокко 14 жаштан улуу (2004-ж.т. уруксат), жана Азия чемпионатына
жолдомо уткан спортчулар катышууга укуктуу.
Кубокту өткөрүү жана жыйынтыктоо шарттары
Кубок швейцариялык ыраатта жеке-жаат эсебинде тогуз коргоол кодексине ылайык,
төмөнкү санжап жадыбалына ылайык өткөрүлөт:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мөөнөт
05.05.2018-ж.
05.05.2018-ж.
06.05.2018-ж.
06.05.2018-ж.
06.05.2018-ж.
07.05.2018-ж.
07.05.2018-ж.
08.05.2018-ж.
08.05.2018-ж.
09.05.2018-ж.
10.05.2018-ж.
11.05.2018-ж.
11.05.2018-ж.
12.05.2018-ж.

Мазмун
Келүү күнү
Каттоодон өтүү
Ачылыш аземи
1-2-3-оюн
1-2-оюн
4-5-6-оюн
3-4-оюн
7-8-9-оюн
5-6-оюн
7-оюн
8-оюн
9-оюн
Жабылыш аземи
Кетүү күнү

Түр

Рапид (50 минут)
Кыскартылган мөөнөт (2 саат)
Рапид (50 минут)
Кыскартылган мөөнөт (2 саат)
Рапид (50 минут)
Кыскартылган мөөнөт (2 саат)
Кыскартылган мөөнөт (2 саат)
Кыскартылган мөөнөт (2 саат)
Кыскартылган мөөнөт (2 саат)

Убакыт
1630 чейин
1500
900, 1000, 1100
1300, 1530
900, 1000, 1100
1300, 1530
900, 1000, 1100
1300, 1530
1400,
1400
1400
1700

1.
2.
3.
4.

Жеке эсепте
Упайлардын саны
Бухгольц коэффициенти
Жеке беттешүү
Прогресс коэффициенти

Жеңүүчүлөрдү аныктоо:
Жааттык эсепте
1. Упайлардын саны
2. Бухгольц коэффициенти
3. Прогресс коэффициенти

Сыйлыктарды ыйгаруу
Кубокто жеке жана жаат арасында 1-2-3-орунду ээлеген спортчулар жана
машыктыруучулар дирекциянын 1-2-3-даражадагы медалдары жана дипломдору менен
сыйланышат. Жааттык жана жеке эсептеги чемпиондорго кубоктор ыйгарылат. Жеке эсепте
1-9-орунга чейин баалуу сыйлыктар ыйгарылат.
Кабыл алуу шарттары
Кубокко даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча чыгымдарды жана ошондой эле
калыстардын барып-келиш жол киресин, жатаканасын, тамак-ашын, спорттук аянтчаларды
жасалгалоо, спорттук аянтчалардын ижара акысын, интернет, кубоктор, дипломдор жана
медалдар менен камсыздоону дирекция өз моюнуна алат.
Кубокко катышуучулардын, машыктыруучулардын, келип кетиш жол киресин,
жолдогу жана оюн күндөрүнүн тамак-ашын, жатакананын чыгымдарын жөнөткөн уюмдар
каржылайт. Ыктыяр төлөм ар бир спортчуга 700 (жети жүз) сом, тогуз коргоол
федерациясынын мүчөлөрүнө 100 (жүз) сом.
Кубокту жогорку деңгээлде өткөзүү, калыстар тобун уюштуруу, ачылыш жабылыш
аземдерин, жазуу протоколдорун даярдоо, афиша, калыстарды керектүү шаймандар
(компьютерлер, принтерлер, жана башка), жеңүүчүлөрдү баалуу сыйлыктар менен
камсыздоону, кубокту өткөрүү тартибин таратуу, табыштамаларды кабыл алуу, уюштуруу Эл
аралык коргоол оюндары федерациясына жүктөлөт.
Табыштама берүү мөөнөтү жана тартиби
Кубокко катышууга алдын ала берилүүчү табыштамалар белгиленген тартип боюнча
Эл аралык коргоол оюндарынын федерациясына мелдештин башталышына чейин 5 күн
мурда (30.04.2018-ж. саат 17-00 чейин) катыша турган спортчулардын толук аты-жөнү
менен, паспортунун же болбосо туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүн
ЭАКОФнын электрондук дарегине: mancala@mail.ru берилет. Накталай табыштама 2018жылдын бугу айынын 5-де калыстар тобуна тапшырылат.
Кошумча маалыматтарды төмөнкү телефондордон алса болот:
0-312-88-33-63; 0-703-80-88-40;
Эскертүү:
- баардык спортчулар Эл аралык коргоол оюндарынын федерациясы тарабынан
бекитилген спорттук кийимдерди кийип, 1 даана тогуз коргоол тактасы менен
таймашка катышууга укуктуу;
- алдын ала табыштамага катталбагандар жана паспортунун же болбосо туулгандыгы
тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүн алдын ала жибербегендер таймашка катыша
алышпайт.

