
Эрхэм хүндэт МГФЗЗХолбооны гишүүн мэргэжил нэгт 
та бүхнийг 

МГФЗЗХолбооны нэрэмжит “Шилжин явах цом”-ын төлөөх 
спортын 5 төрөлт тэмцээнд өргөнөөр оролцохыг урьж байна. 

Тэмцээний нээлт 2023 оны 01 сарын 07-ны 12:00 цагт “Чухаг 
спорт төв”-ийн зааланд болно. 

Нээлтэд: 

• МГФЗЗХолбооны Тэргүүн О.Хосбаяр
• МГФЗЗХолбооны Гүйцэтгэх захирал А.Долгорсүрэн
• Ахмадын зөвлөлийн төлөөлөл
• МГФЗЗХолбооны У  З-ийн гишүүд
• Бусад зочид, төлөөлөгчид оролцоно

Нээлтийн үеэр урлаг соёлын арга хэмжээ явагдана.

Зохион байгуулагч:

Монголын Геодези, Фотограмметр, Зураг Зүйн Холбоо 

ХӨТӨЛБӨР 

01 сарын 06-нд 

01 сарын 07 
09:00-12:00 Гар бөмбөгийн тэмцээн 
12:00-13:00 Нээлтийн арга хэмжээ 

“Чухаг спорт төв”-ийн зааланд 
13:00-14:00 Хөгжөөн дэмжигчдийн дундах тэмцээн 
14:00-24:00 Гар бөмбөгийн тэмцээн 

“Чухаг спорт төв”-ийн зааланд 

                                 01 сарын 08 
09:00-12:00 Сагсан бөмбөгийн тэмцээн 
12:00-12:30 Гурван онооны шидэлтийн аварга 

       шалгаруулах тэмцээн 
12:30-22:00 Сагсан бөмбөгийн тэмцээн 
20:00-24:00 Хаалтын үйл ажиллагаа 

“Чухаг спорт төв”-ийн зааланд 

09:00-17:00  Шатар, даамны тэмцээн
                      "Зууны шатар" шатрын клубт

09:00-14:00  Ширээний теннисний тэмцээн
                     "Оч ширээний теннисний клубт
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