
ПУУЖИН ЗАГВАРЫН СПОРТЫН ТЭМЦЭЭНИЙ ДҮРЭМ 

Нэг. Ерөнхий зүйл 

1.1 Тэмцээнийг зохион байгуулах журам 

 

1.1.1 Тэмцээн эхлэхийн өмнө оролцогч–тамирчин, дасгалжуулагч нар анкетаа 

бөглөнө. 

1.1.2 Оролцогч бүртгүүлсэн загварынхаа аль нэг эд анги, хэсгийг өөрөө засах, 

өөрчлөх эрхтэй ба энэ нь энэхүү дүрмийн техникийн шаардлагад нийцсэн 

байх ёстой. 

1.1.3 Хэрвээ анкетийг бөглөсний дараа бүртгүүлсэн загвар нь алга болсон буюу 

эвдэрсэн бол албан ёсны гараа эхлэхээс нэг буюу түүнээс дээш цагийн 

өмнө оролцогч шүүгчдийн комисст дараагийн загвараа үзүүлж бүртгүүлэх 

ёстой. 

1.1.4 Оролцогч өөрийн загварыг энэхүү дүрмийн заагдсан ангилалын 

шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг бүрэн хариуцна. 

Шүүгчдийн комисс оролцогчийн загвар ба хөдөлгүүр дээр цохихоос бусад 

аргаар тэмдэг тавих эрхтэй. 

1.1.5 Тэмцээний явцад шүүгчдийн комисс нь тухайн тамирчны аль нэгэн 

загварт техникийн хянах шалгалтын хэмжилт хийх эрхтэй.  

1.1.6 Нэгдүгээр байр эзэлсэн тамирчны загварыг техникийн шалгалтын 

хэмжилтэнд заавал оруулна. 

1.1.7 Давааны эхлэл ба төгсгөлийг гэрэлт /дохионы/ пуужингаар буудах буюу  

эсвэл дуут дохио өгөх замаар зарлаж мэдэгдэнэ. 

1.1.8 Гараанд дуудсанаас хойш 2 минутын дотор талбай дээр гарч ирээгүй 

оролцогч хөөргөх эрхгүй болох бөгөөд тухайн даваанд 0 оноо авна. 

 

1.2 Гарааны шаардлага 

1.2.1 Пуужин хөөргөх гарааны талбайг тэгш өнцөгт хэлбэртэйгээр, дундуураа 

оролцогч-тамирчин явж болохоор бэлтгэнэ. Энэ талбайг  багийн тоогоор 3 

бүсүүдэд хуваана. Нэг бүсийн хэмжээ (5-7)x(12-15) метрийн хэмжээтэй 

байна. Талбай ба бүсүүдийг 2-4 метрийн зайтай хатгасан дарцгаар болон 

уяагаар тусгаарлан тэмдэглэнэ. 

Гарааны талбай ба бүсүүдийн гадна хүрээнээс 10-12 метрийнзайд 1,5-2 

метрийн зайтай хатгасан жижиг дарцагтай уяаг татаж, чөлөөт бүс байгуулан 

нийт талбайг үзэгчдээс тусгаарлана. 

Гарааны талбайг салхины чиглэлд 90°-ийн өнцөгтэйгээр байрлуулан ба мөн 

энэ нь загварын нислэгийн боломж, чадварыг бүрэн илрүүлэх, түүний 

нислэгийг ажиглахад ба эргэж газардахад саадгүй тохиромжтой байдлыг 

бүрэн хангасан газар байх ёстой. Шаардлагатай бол гарааны талбайн 

байрлалыг тэмцээний даваа болгоны өмнө өөрчлөх хэрэгтэй.  

Загварыг гарааны бүсэд байрлуулсан гарааны төхөөрөмжөөс хөөргөнө. 

Гарааны бүс дэх гарааны төхөөрөмж дээр пуужингаа хөөргөх бэлтгэлийг 

зөвхөн оролцогч туслагч-шүүгчийн хамт хийх болно.  

Анхны давааны багийн (оролцогчийн) гарааны бүсийн дугаарыг сугалаагаар 

тодруулна. Тэмцээний явцад тамирчин бүх гарааны бүсээр дамжсан байхын 



тулд дараагийн даваануудад гарааны бүсийг нар зөв тойруулан солино. 

Хоногийн дулааны урсгалын нөлөө багатай үеийг их ашиглахын тулд 

гарааны ажиллагааг нар мандахаас өмнө эхэлж болно.  

1.2.2 Загварыг зөвхөн гарааны төхөөрөмжөөс хөөргөнө. Гарааны төхөөрөмж нь 10 

метрээс доошгүй цахилгааны утастай, загварыг тодорхой зайнаас 

цахилгаанаар хөөргөх хэрэгсэлтэй байх ёстой. Гарааны төхөөрөмжийн 

удирдлага нь ерөнхий түлхүүр ба залгах товчлууртай байна.  

1.2.3 Цахилгаан асаагуурыг угсарч, загварыг гарааны бүсэд байрлуулахын өмнө 

тамирчин удирдлагын ерөнхий түлхүүрээ загварын нислэгийг хянаж байгаа 

шүүгчдийн ахлагчид өгнө. 

1.2.4 Загварыг дараах журмаар хөөргөнө. Үүнд: 

     а) Оролцогч гараа өргөж загварыг хөөргөхөд бэлэн болсныг цагийн шүүгчдэд 

“ЗҮҮН” гараа өргөж бэлэн болсноо мэдэгдэнэ. 

б) Шүүгчдийн ахлагч гараа өргөж, гарааны даргад тамирчин болон шүүгчид 

бэлэн болсныг мэдэгдээд, зөвшөөрөл авсны дараа удирдлагын ерөнхий 

түлхүүрийг тамирчинд өгнө.  

в) Гарааны дарга чанга яригчаар “....-р бүс, түлхүүрийг залга” гэж зарлаад 

“Start” гэж команд өгнө. Энэ агшингаас 5 секундийг урвуугаар тоолж 

дуусмагц тамирчин удирдлагын залгах товчлуурыг дарж пуужингаа 

хөөргөнө. 

1.2.5 Хэрэв загварын хөдөлгүүр асаагүй буюу чиглүүлэгчээс загвар гараагүй бол 

тамирчин, ахлах шүүгчийг зөвшөөрсний дагуу 1 минутын хугацаа өнгөрсний 

дараа л гарааны төхөөрөмж рүү очиж, асаах системийг дахин нягт нямбай 

сайтар шалгаж болно.  

Тамирчин гарааны төхөөрөмжийн дэргэд 1 минутаас илүү хугаацаагаар 

байхыг хориглоно. 

1.2.6 Давтан саатал гарсан бол тамирчин тухайн даваанд “0” оноо авна.  

1.2.7 Тэмцээнд оролцож байгаа тамирчин бүр өөрийн гарааны төхөөрөмжтэй 

байна.  

 

1.3 Ялагчийг шалгаруулах 

1.3.1 Загварын тухайн ангилалаар 3-аас доошгүй тамирчин байгаа тохиолдолд 

хувийн дүнгээр тамирчдыг шалгаруулна. 

1.3.2 Тамирчны хувийн амжилт нь загварын тухайн ангилал дахь нислэгийн 

дүнгээс хамааран авсан оноогоор тодорхойлогдоно. Хамгийн их оноотой нь 

ялагч болно.  

1.3.3 Тамирчин бүрийн хувийн үзүүлэлтүүд нь спортын зэрэг олгох, өмнө олгосон 

спортын зэргийг батлах үндэслэл болно.  

1.3.4 Хувийн дүнгээр аварга шалгаруулах тэмцээнд тухайн багийн тамирчин 

бүрийн эзэлсэн байрын нийлбэрээр багийн эзлэх байрыг тодорхойлно. 

Жишээлбэл:  I байр   – 1 оноо 

II  байр – 2 оноо 

III байр – 3 оноо г.м.  



1.3.5 Тэмцээнд загварын тухайн ангилалаар 3-аас бага тооны тамирчин оролцож 

байгаа бол тухайн ангилалаар хувийн дүнгээр аварга шалгаруулахгүй ба 

харин тэдний үзүүлэлтийг багийн амжилтыг тодорхойлоход тооцно.  

1.3.6 Хоёр буюу хэд хэдэн багийн оноо тэнцвэл I байр илүү олон эзэлсэн баг 

түрүүнд нь бичигдэнэ. Хэрэв үзүүлэлт нь адилхан байвал II байрилүү олон 

эзэлсэн багийг илүү амжилт үзүүлсэнд тооцно.  

 

 

1.4 Тэмцээнд оруулах пуужингийн загварууд 

1.4.1 Тэмцээнд оруулж байгаа бүх загварууд нь энэхүү дүрэмд заагдсан техникийн 

шаардлагыг заавал хангасан байх ёстой.  

1.4.2 Пуужин загвар гэдэг нь агаараас хүнд, агаарт аэродинамикийн өргөх хүчийг 

ашиглахгүйгээр хөөрдөг, хүнийг агаарт өргөх чадваргүй, металл бус 

материалаар хийгдсэн, дахин ашиглахын тулд аюулгүйгээр буулгах 

хэрэгсэлтэй тийрэлтэт хөдөлгүүрийн тусламжтайгаар хөдөлдөг нисэх 

аппарат – ыг хэлнэ. 

1.4.2.1 Пуужин-планерийн (ракетопланер) загвар гэдэг нь энэ нь 

аэродинамикийн хүчийг ашиглан элин халин нисэх замаар тэдгээрийн 

нисэх хэсгийг, эсвэл загварыг бүхэлд нь аюулгүй газардуулдаг пуужин 

загвар юм. Пуужин-планерийн нисэх хэсгийг радио удирдлагаар удирдан 

буулгаж болно.  

 

Тайлбар: Нисэхдээ аэродинамикийн өргөгч гадаргууг ашиглан 

агаарт мушгиран (спираль замаар) пуужинт 

хөдөлгүүрээр хөөрдөг онгоцны загварыг тэмцээнд 

оруулахгүй. Загварын дээд хэсэг дэх шүхрийг 

аэродинамикийн өргөгч гадаргууд тооцохгүй.  

1.4.3 Тэмцээнд оруулж байгаа загвар дээрээ тамирчин өөрийн сонголтоор хоёроос 

доошгүй үсэг буюу тооноос бүрдсэн таних тэмдэг тавьсан байна. 

Энэ таних тэмдэг нь загварын бүх салдаг хэсгүүд дээр байх ёстой ба 10 мм-

ээс багагүй өндөртэй байх ёстой.  

Тамирчдын загварын таних тэмдгүүд хоорондоо нэгээс доошгүй үсэг буюу 

тоогоор ялгаатай байх ёстой. Таних тэмдэг нь дууриалган хийсэн эх 

загварынхтайгаа тохирч байдаг дуураймал загварууд үүнд хамаарахгүй.  

1.4.4 Пуужин загвар нь гарааны жин, хөдөлгүүр дэх шатахууны жин, угсрааны  

тоо зэргээр хязгаарлагдана.  

1.4.4.1 Загварын гарааны жин гэдэг нь хөдөлгүүр, аюулгүй буулгах хэрэгсэл, 

ашигт ачаа бүхий хөөргөхөд бэлэн болсон загварын жинг хэлнэ.  

1.4.4.2 Загварын ерөнхий тодорхойлолт: 

а) Дуураймал загвараас бусад загварын гарааны хамгийн их жин  0,5 кг 

б) Хөдөлгүүр дэх шатахууны хамгийн их жин    125 гр 

в) Пуужин ба пуужин-планерийн угсрааны тоо    4 

Тайлбар: Нислэгийн явцад салахаар тооцоолж хийсэн, тус бүр нь 

нэг буюу хэд хэдэн хөдөлгүүртэй пуужингийн их биений 

нэг хэсгийг угсраа гэнэ.  



Пуужингийн хөдөлгүүргүй хэсэг нь угсраа болж 

чадахгүй. Угсрааны зохиомж нь түүний гарааны 

хөдөлгүүрийн ажиллагааны дарааллаар 

тодорхойлогдоно. 

1.4.5 Загварыг зөвхөн үйлдвэрийн хийцтэй хатуу түлштэй хөдөлгүүрээр хөөргөнө. 

Тэмцээн эхлэхээс нэг өдрийн өмнө шүүгчдийн комиссоос 8-ны өдөр бүх 

хөдөлгүүрийг өгөх ба тамирчдад зөвхөн гараан дээр л түлшээ савнаас нь 

гаргах хэрэгтэй.  

1.4.5.1 Загварын зохиомж нь загварыг урьдаас төлөвлөсөн замаар (траектор) 

нисгэхэд шаардлагатай гадаргуу болон хэрэгслээр тоноглогдсон байх 

ёстой. 

1.4.6 Пуужин болон пуужин-планерыг хийхдээ цаас, мод, хуванцар г.м. металл 

бус материал ашиглахыг зөвшөөрнө (тугалган цаас ашиглаж болно).  

1.4.7 Хэрэв хөдөлгүүрүүд нь тусгай угсрааных биш бол тэдгээр нь нислэгийн үед 

загвараас салах ёсгүй. Харин пуужин-планер буюу онгоц маягийн дуураймал 

загвар дээр хөдөлгүүрийн их биеийг хаяхыг зөвшөөрнө. Пуужин загварын 

(хөдөлгүүрийн хамт) их биеийг хамгийн багадаа 4 дм2 талбайтай шүхэр буюу 

25х200 мм –ийн хэмжээтэй туузаар газардуулах ёстой.  

1.4.8 Загварын бүх угсраанууд ба салдаг хэсгүүд нь уналтын хурдыг сааруулж 

аюулгүй газардуулах шүхэр, ротор, далавч, тууз г.м. хэрэгсэлтэй байх ёстой. 

Шүхрийг ямарч материалаар хийж болох ба олж харах, ажиглахад хялбар 

хурц өнгөтэй байх ёстой.  

 

1.5 Пуужингийн загваруудын ангилал 

1.5.1 Пуужин загварын тэмцээнийг  дараах ангилал, төрлүүдээр явуулна. Үүнд: 

 

- Ангилал:  S-3 Үргэлжилсэн нислэгийн шүхэрт пуужингийн 

загвар 

Төрөл: S-3-A  

   

3 даваатай явагдах бөгөөд шүхэрт пуужингийн загварыг гараанаасаа 

нисээд, тодорхой хугацаанд агаарт байх үзүүлэлтийг тодорхойлох ба 

гарааны талбайд тогтоосон давааны хугацаанд эргүүлэн авч ирээд, 

шүүгчдэд түлшний хонгионы тэмдэглэгээг заавал шалгуулж 

“нислэгийг” бүрэн үнэлүүлэн, гарааны хуудастаа тэмдэглэгээ 

хийлгэж гарын үсэг зуруулна. 

 

- Ангилал:  S-4 Үргэлжилсэн нислэгийн пуужин-планерийн загвар 

Төрөл: S-4-A  

   

3 даваатай явагдах бөгөөд пуужин-планерийн загварыг гараанаасаа 

нисээд, тодорхой хугацаанд агаарт байх үзүүлэлтийг тодорхойлох ба 

гарааны талбайд тогтоосон давааны хугацаанд эргүүлэн авч ирээд, 

шүүгчдэд түлшний хонгионы тэмдэглэгээг заавал шалгуулж 

“нислэгийг” бүрэн үнэлүүлэн, гарааны хуудастаа тэмдэглэгээ 

хийлгэж гарын үсэг зуруулна. 



 

- Ангилал:  S-5 Өндөр нислэгийн пуужингийн дуураймал загвар 

Төрөл: S-5-A  

   

3 даваатай явагдах бөгөөд дуураймал загварыг гараанаас хамгийн 

өндөрт хөөргөх, нислэг нь эх загварынхтай адил байхыг нислэгийн 

явцад үнэлэн, нислэгийн үргэлжлэх хугацаагаар хэмжиж үнэлнэ. Мөн 

хийц, эх загварыг масштабаар (М1:48) хуулбарласан нарийвчлал 

зэргийг стендийн оноогоор үнэлж, гарааны хуудаст тэмдэглэгээ 

хийлгэж гарын үсэг зуруулна.  

 

- Ангилал:  S-6 Өндөр нислэгийн туузат пуужингийн загвар 

Төрөл: S-6-A  

   3 даваатай явагдах бөгөөд пуужин-планерийн 

загварыг гараанаасаа нисээд, тодорхой хугацаанд агаарт байх 

үзүүлэлтийг тодорхойлох ба гарааны талбайд тогтоосон давааны 

хугацаанд эргүүлэн авч ирээд, шүүгчдэд түлшний хонгионы 

тэмдэглэгээг заавал шалгуулж “нислэгийг” бүрэн үнэлүүлэн, гарааны 

хуудастаа тэмдэглэгээ хийлгэж гарын үсэг зуруулна. 

 

 

Хоёр. Техникийн шаардлага 

2.3 Үргэлжилсэн нислэгийн шүхэрт, туузат пуужингуудын загвар, бусад төрлүүд нь 

удирамжны хавсралтанд №№ 1- 5 д өгөгдсөн стандарт хэмжээтэй зургийн дагуу 

хийгдсэн байх шаардлагатай 

2.3.1 Үргэлжилсэн нислэгийн шүхэрт, туузат пуужингуудын загвар нь зөвхөн нэг 

угсраатай байх ба нислэгийн жин, хөдөлгүүрийн хүчин чадлаас хамааран 

төрлүүдэд хуваагдана. Шүхэр нь гурваас доошгүй оосортой байх ёстой. Хэдэн 

ч шүхэртэй байж болох ба тэдгээрийг тэмцээний ямарч үеэр солихыг 

зөвшөөрнө. 

2.3.2 Техникийн шаардлага: S3А, S6А 

Төрөл 
Хөдөлгүүрийн 

чадал, ньютон·сек 

Загварын жин, 

гр 

Нислэгийн 

хэмжигдэх 

хугацаа, сек 

S-3-A  

S-6-А 

 

0 – 2,5 

0 – 2,5 

 

100 

100 

 

300 

300 

 

 

2.3.3 Тамирчин гарааны талбай дээр багийнхаа бүрэлдэхүүнээс нэг туслагчтай 

хамтран ажиллахыг зөвшөөрнө. 

2.3.4 Тамирчин 3-аас илүүгүй загвараар тэмцээнд оролцоно.  



2.3.5 Нэг давааны үргэлжиллэх хугацаа 30 минутаас багагүй байна. 

2.3.6 Тамирчин загвараа 5 удаа шалгалтын нислэгт хөөргөх эрхтэй. 

2.3.6.1 Албан ёсны гараан дээр гарааны төхөөрөмжөөс загвар салсан нисэх 

оролдлого бүрийг шалгалтын нислэгт тооцно. Харин хөдөлгүүр дэлбэрэх, 

шатах, эвдрэх тохиолдолд шалгалтыг нислэг үйлдсэнд тооцохгүй. 

2.3.7 Тамирчин нэг шалгалтын нислэг дээр 2 оролдлого хийх эрхтэй. 2-р 

оролдлогоо анхны оролдлогын дараа шууд эхлэн, эсвэл 3 тамирчны дараа 

хийж болно.  

2.3.7.1 Оролдлого авах эрх. Хэрэв загвар нь 

        a) “Хөөргө” команд өгснөөс хойш 30 секунд өнгөрөхөд хөдөлгүүр ажиллаагүй 

бол; 

      б) Загвар тамирчны биш буруугаар дэлбэрсэн бол оролдлого хийсэнд тооцно.  

Тайлбар:Оролдлого бүрийн өмнө тамирчинд 2 минутын бэлтгэх 

хугацаа өгнө.  

2.3.8 Загварын нислэгийн хугацааг 2 шүүгч хянана. Гарааны шүүгчдийг гараанаас 

10 метрээс илүү холдохыг хориглоно.  

2.3.9  Загварын нислэгийн хугацаа нь загварыг гарааны төхөөрөмжөөс салах 

агшингаас эхэлнэ.  

2.3.9.1 Хэрэв загвар газар шүргэх, амар нэгэн саадтай мөргөлдөх, харагдах орчноос 

гарвал нислэг дууссанд тооцно.  

2.3.9.2 Үндсэн хугацааг бүтэн секундээр авсан 2 шүүгчийн үзүүлэлтийн дундаж 

утгаар тооцно.  

2.3.9.3 Гарааны шүүгчид нь дуран, секундомерээр хангагдсан байна. 

2.3.10 Нислэгийн үзүүлэлтийг дараах тохиолдолд хүчингүйд тооцож “0” оноо өгнө: 

a) аврах систем ажиллаагүй бол; 

б) дараагийн угсрааны хөдөлгүүр ажиллаагүй бол; 

в) гараанаас гарсан загвар чиглэлээ өөрчлөн хэвтээ чиглэлд ниссэн бол; 

д) дүрэмд заагдаагүй эд анги салсан бол; 

е) тамирчин анкетаа бөглөсний дараа тэнд заагаагүй эд ангийг хэрэглэсэн, 

бүртгүүлсэн эд анги нь дүрмээр зөвшөөрөгдөөгүй бол; 

ё) шүхэр, тууз, далавч зэрэг эд анги тасарсан бол 

2.3.11 Тамирчны эзлэх байр 3 даваанд авсан онооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно.  



2.3.11.1 Үзүүлэлтүүд нь тэнцвэл нэмэлт даваанд авсан оноогоор байр эзлүүлнэ.  

Удирдамжийг боловсруулсан: Нисэх загварын Гигант клубын дасгалжуулагч-багш              

В.Пүрэвжав. 

Тайлбар: Удирдамжинд пуужин загварын ангилал бүрийн стандарт зурагнуудыг 

№№ 1-5 хавсралтуудад хавсаргав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хавсралт № 1. 

Шүхэрт пуужин загварын стандарт зураг. 

 

 



Хавсралт № 2. 

Туузат пуужин загварын стандарт зураг. 

 

 



Хавсралт № 3. 

Пуужинт-планерийн загварын стандарт зураг. 

 

S4A ангилалын пуужинт-планерийн загвар; 1 – контейнер хошуу (бальза), 2 – далавчийг 

нислэгийн үед сойх утасны нүх, 3 – Түлшний контейнер, 4 – контейнерын пилон (бальза 30х16х5), 

5 – фитильний утасны нүх, 6 – фитильны утас бэхлэх дэгээ (төмөр утас диаметр 0.6 мм), 7 – их бие 

(фюзеляж) ний үзүүр-хошуу, 8 – далавчийг эргүүлэх резины дэгээ ( төмөр утас Ф 0.6 мм ), 9 – 

фитилийг тогтоох утасны дэгээ (төмөр утас Ф 0.6 мм), 10 – хүндийн төв тохируулах ачаа, 11 – 

далавчийг эргүүлэх резин, 12 – стаблизаторын трос, 13 – их бие - (фюзеляж) – рейка, 14 – 

далавчны тулгуур (төмөр утас Ф 0.7 мм), 15 – далавчийг эргүүэх резины дэгээ төмөр (Ф 0.7 мм), 16 

– пилон шилжих ялтас (целлулоид s 0.5мм) , 17 – далавчийг бэхлэх винт М2,18 – шайба 

(целлулоид s 0.5 мм), 19 – далавчны пилон (бальза s 3.5 мм), 20 – далавчийг бэхлэх суурь (бальза 

50х7х4), 21 – гайка М2 , 22 – бобышка (липа), 23 – киль (бальза s 1.3 мм), 24 – стаблизаторын 

тросны цагираг, 25 – стабилизатор (бальза s 1.3 мм), 26 – стабилизаторын суурь (бальза s 1,0 мм), 

27 – центроплан (бальза s 3.2 мм), 28 – далавны ушконуудыг дэлгэх резины дэгээ (төмөр утас Ф 

0.6 мм), 29 – ушко дэлгэх резин, 30 – ушко далавны уулзварын нугас (парашютны материал 

“шелк”), 31 – ушко (бальза s 3.2 мм), 32 – хүчитгэсэн накладка (целлулоид s 0.5 мм), 33 – Түлшний 

тормозны туузны сав, 34 – фитиль «таймер», 35 – далавчийг эвхсэн үед бэхлэх утас. 

 



 

 



Хавсралт № 4. 

Пуужинт-планерийн загварын стандарт зураг. 

 

 

Энгийн хийцтэй оврын хэмжээнүүдийг үзүүлэв 

 

 

 

 



Хавсралт № 5. 

Дуураймал загварын стандарт зураг. 

Союз МТА 21 Гагарин 

 



 

 

http://www.cardmodels-r.narod.ru 

Дуураймал загварын стандарт зураг. 

http://www.cardmodels-r.narod.ru/
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