III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Мангала жана Овари боюнча Кыргыз Республикасынын курама
жаатына оюнчуларды тандоо таймашын
ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ
Максаттары жана милдеттери
III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргыз Республикасынын Мангала жана Овари боюнча курама жаатынын курамын
аныктоо максатында өткөрүлөт.
- III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын түрлөрүнө кирген Мангала жана Овари боюнча мыктылар ирээтин аныктоо;
- Республиканын облустарында, шаарларында жана райондорунда Мангала жана Овари оюндарын кеңири жайылтуу;
Өткөрүүнүн мөөнөтү жана орду
Тандоо таймашы 2018-жылдын кулжа айынын 12нен 20на чейин Бишкек шаарында өтөт. Келүү күнү жана
каттоодон өтүү кулжа айынын 12де саат 16-30га чейин. Кете турган күнү кулжа айынын 20сы.
Тандоо таймашын өткөрүү жетекчилиги
Тандоо таймашка даярдык көрүү, өткөрүү милдетин жана жетекчилигин спорттун улуттук түрлөрү дирекциясы
(мындан ары – дирекция) ишке ашырат.
Тандоо таймашын өткөрүү дирекция бекиткен башчы калыстар тобуна жүктөлөт.
Тандоо таймашынын катышуучулары
Тандоо таймашына Кыргыз Республикасынын облус, шаар, район, айыл жана спорттук мектептердин каалоочу
оюнчулары катыша алышат. Тандоо оюндар эркектер арасында бөлөк жана кыз-келиндер арасында бөлөк жеке эсепте
өтөт. Тандоо оюндарына 15 жаштан улуу (2003-ж.т. уруксат) спортчулар катышууга укуктуу.
Тандоо оюндарын өткөрүү жана жыйынтыктоо шарттары
Тандоо оюндары жеке эсебинде швейцариялык ыраатта 9 оюн болот, бир оюнга 30 мүнөт убакыт берилет.
Биринчи орунду ээлеген оюнчу түз жолдомо утат.
Экинчи жолдомо сегиз спортчунун арасында (2-8 орунду ээлегендер жана машыктыруучунун тандоосу менен 1
спортчу) кош жоюу ырааты менен өткөрүлөт. Кош жоюу ырааты ак-кара болуп, 2 оюн өтөт. Тең чыккан учурда, кийинки
тепкичке иликтөөдө жогорку орунду ээлеген спортчу чыгат.
Жеңүүчүлөрдү аныктоо:
Швейцариялык эсепте - упайлардын саны, Бухгольц коэффициенти, жеке беттешүү, прогресс коэффициенти.
Кош жоюу ыраатында тең чыккан учурда иликтөөдө жогорку орунду ээлеген спортчу кийинки такка чыгат.
Сыйлыктарды ыйгаруу
Швейцариялык ыраатта биринчи орунду ээлеген оюнчу менен кош жоюу ыраатынын жеңүүчүлөрүнө III
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жолдомо тапшырылат.
Кабыл алуу шарттары
Тандоо оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча чыгымдарды жана ошондой эле калыстардын барыпкелиш жол киресин, жатаканасын, тамак-ашын, спорттук аянтчаларды жасалгалоо, спорттук аянтчалардын ижара акысын
камсыздоону дирекция өз моюнуна алат.
Тандоо оюндарынын катышуучулардын, машыктыруучулардын, келип кетиш жол киресин, жолдогу жана оюн
күндөрүнүн тамак-ашын, жатакананын чыгымдарын жөнөткөн уюмдар каржылайт. Ыктыяр төлөм ар бир спортчу үчүн
ар бир оюндун түрүнө 100 (бир жүз) сомдон, Эл аралык коргоол оюндарынын федерациясынын мүчөлөрү ыктыяр
төлөмдөн бошотулат.
Тандоо оюндарын жогорку деңгээлде өткөзүү, калыстар тобун уюштуруу, ачылыш жабылыш аземдерин, жазуу
протоколдорун даярдоо, афиша, калыстарды керектүү шаймандар (компьютерлер, принтерлер, жана башка), тандоо
оюндарынын тартибин таратуу, табыштамаларды кабыл алуу, уюштуруу Эл аралык коргоол оюндары федерациясына
жүктөлөт.
Табыштама берүү мөөнөтү жана тартиби
Тандоо оюндарына катышууга алдын ала берилүүчү табыштамалар белгиленген тартип боюнча Эл аралык
коргоол оюндарынын федерациясына мелдештин башталышына чейин 5 күн мурда (06.06.2018-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 2018-жылдын кулжа
айынын 12-де калыстар тобуна тапшырылат.
Кошумча маалыматтарды төмөнкү телефондордон алса болот:
0-312-88-33-63; 0-500-11-44-10;
Эскертүү:
- алдын ала табыштамага катталбагандар жана паспортунун же болбосо туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн
көчүрмөсүн алдын ала жибербегендер таймашка катыша алышпайт.

