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Олимпийн таеквондогийн 2021 оны УАШТ-д ҮБТДСургууль 
"Үндэс team" насанд хүрэгчдийн ангилалд багаараа дэд байранд орлоо. 

2022. 12. 21-23.

Монгол Улсад биеийн тамир спортын  байгууллага үүссэний 100 жил, 
Үндэсний  эрх чөлөөний хувьсгалын 110 жил, ардын хувьсгалын 100 жил, 

үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн үүсгэн  байгуулагдсаны 30 жилийн 
ойн хүрээнд  зохион байгуулагдсан “Монгол  бөх - ҮБТДС”,  “Үндэсний морин 

спорт - ҮБТДС”, “Үндэсний харваа - ҮБТДС”, “Үндэсний шагайн харваа - ҮБТДС” 
 олон улсын эрдэм шинжилгээний салбар цахим хурлууд боллоо. 2021. 04. 22.

Tokyo-2020 олимпийн их наадамд оролцсон Үндэсний Биеийн Тамирын Дээд 
Сургуулийг төгсөгч оюутан, тамирчид
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Чөлөөт бөхийн дэлхийн Залуучуудын аварга 
шалгаруулах тэмцээний хүрэл, “U-23” хүртэлх насны 
Залуучуудын Ази тивийн аварга, Насанд хүрэгчдийн 

улсын аварга шалгаруулах тэмцээний алт, мөнгө, 
хүрэл медальт, ҮБТДСургуулийн оюутан, 

ОУХМ Энхтуяагийн Тэмүүлэн

“UNDES JUDO CUP” оюутан залуучуудын аварга шалгаруулах тэмцээн. 
ҮБТДСургуулийн жүдо бөхийн оюутан тамирчид 6 алт, 7 мөнгө, 

14 хүрэл медаль хүртэж түрүүлэв. 2019. 12. 12.

ҮБТДСургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн сургуулийн 
сагсан бөмбөгийн  аварга шалгаруулах 4б ангийн нэрэмжит 

тэмцээн боллоо. 2019. 10.23.



ҮБТДСургуулийн дэд захирал, шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор Л.Гүндэгмаа нь 2009 онд 
М.В.Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн их сургуульд “Монголын оюутан залуучуудын биеийн бүтэц үйл 
ажиллагааны онцлого орчны болон генетикийн хүчин зүйлээс хамаарах нь” сэдвээр биологийн шинжлэх 
ухааны дэд доктор (Ph.D), зэрэг хамгаалж улмаар 2015-2019 онуудад ОХУ-ын Санкт-Петербургийн 
хүүхдийн анагаах ухааны их сургуульд “Тамирчдын биеийн бүтэц 8 үйл ажиллагааны онцлого бүрэлдэх 
нь: нас зүй, экологийн  болон генетикийн хүчин зүйлээс хамаарах нь” сэдвээр биологийн шинжлэх ухааны 
доктор (Sc.D)-ын зэрэг хамгаалав. 2021. 09. 29.

Дэлхийн оюутны спортын өдөрт зориулсан “Оюутны 
биеийн тамирын боловсрол, спортын хөгжил-2021” 
эрдэм шинжилгээний хуралд судлаач оюутан: 
1-р байр: “Спортын тэмцээний мэдүүлэг ба овог” 
ҮБТДС-ийн оюутан Д.Пүрэвбат, судлаач багш: 3-р 
байр: “Оюутан залуучуудын биеийн тамир, спортын 
сонирхлыг судалсан судалгаа”, ҮБТДС-ийн багш, 
магистр Э.Золжаргал, хүний их эмч, дэд профессор 
Т.Баатар нар шалгарчээ. 2021.09.20. 

“Парис-2021” их дуулга тэмцээн өдрүүдэд болж Монгол Улсаас эмэгтэйчүүдийн 52 кг-ын жинд 
Б.Хорлоодой, 81 кг-д Г.Болор-Очир нар тус тус хүрэл медаль хүртэв. 2021.10.16-17.

2021 оны Өсвөр үеийн улсын аварга шалгаруулах 
үндэсний бөхийн барилдаанд Баянхонгор аймгийн 
Богд сумын харьяат, сумын начин О.Тамир хүрэл 
медаль, Увс аймгийн Давст сумын харьяат сумын 
начин Б.Амартүвшин шагналт 8 байрт шалгарч 
урамтай сайхан барилдлаа. 2021. 10. 16-17. 

Ази тивийн оюутны хөгжөөн дэмжигчийн хосын пом 
төрөлд, Мөнгөн медаль хүртсэн амжилтаар, Монголын 
оюутны спортын холбооны 2021 оны "Шилдэг 
тамирчин"-аар ҮБТДсургуулийн Өнөр цогцолбор 
сургуулийн багш уран сайхны гимнастик болон 
аэробик гимнастикийн спортын мастер Б.Шүрэнцэцэг 
шалгарлаа. 2021. 11. 20

"Бээжин-2022" өвлийн паралимпийн гүйлтийн цанын 
12.5 км зайд Монгол Улсаа төлөөлөн оролцсон 
Ц.Дашдорж 14 улсын 22 тамирчнаас 41 минут 01 
секундын амжилтаар 14 дүгээр байранд шалгарсан 
бол Б.Ганболд 48 минут 07,7 секундын амжилтаар 
21-р байр эзэллээ. 2022. 03. 09.


