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      Долбоор 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  

Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча  

мамлекеттик агенттигинин 

БУЙРУГУ 

 

Спорттун интеллектуалдык жана башка кооптуу эмес түрлөрү  

 боюнча тизмегин бекитүү жөнүндө  

 

Дене тарбия жана спорт менен машыгуунун массалуулугун 

жогорулатуу жана спорттун интеллектуалдык жана башка  кооптуу эмес 

түрлөрүнүн тизмегин бекитүү максатында, ошондой эле 

 “Дене тарбия жана спорт жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамын аткарууда, Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 15-

сентябрындагы № 530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем 

жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик 

органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомунунун 1-тиркемесинин 21-

пунктуна ылайык,             буйрук кылам: 

1. Спорттун интеллектуалдык жана кооптуу эмес түрлөрүнүн 

төмөнкү тизмеги бекитилсин: 

1) шахмат; 

2) бий спорту; 

3) бильярддык спорт; 

4) шашки; 

5) гольф; 

6) дартс; 

7) стол үстүндөгү теннис; 

8) ордо; 

9) тогуз коргоол; 

10) айкүр; 

11) бадминтон. 

2. Спорттун интеллектуалдык жана башка кооптуу эмес түрлөрү 

боюнча окуу-машыгуу сабактарына окутуунун кыска мөөнөттүү курстарын 

бүткөн адамдарга жол берилет деп белгиленсин. 

3. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы ушул 

буйруктан келип чыккан зарыл чараларды көрсүн. 

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоону өзүмө калтырам. 

5. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып он күн 

өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

 

Директор         К.М. Аманкулов 
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           Проект 

 

 

ПРИКАЗ  

Государственного агентства по делам молодежи,  

физической культуры и спорта  

при Правительстве Кыргызской Республики 

 

Об утверждении перечня интеллектуальных и других 

нетравмоопасных видов спорта 

 

В целях повышения массовости занятий физической культурой и 

спортом и утверждения перечня интеллектуальных и нетравмоопасных 

видов спорта, а также во исполнение статьи 25 Закона Кыргызской 

Республики «О физической культуре и спорте» и согласно пункту 21 

приложения 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О 

делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства 

Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной 

власти» от 15 сентября 2014 года № 530, приказываю: 

1. Утвердить следующий перечень интеллектуальных и других 

нетравмоопасных видов спорта: 

          1) шахматы; 

          2) танцевальный спорт; 

          3) бильярдный спорт; 

          4) шашки; 

          5) гольф; 

          6) дартс; 

          7) настольный теннис; 

8) ордо; 

9) тогуз коргоол; 

10) айкур; 

11) бадминтон. 

2. Установить, что к учебно-тренировочным занятиям по 

интеллектуальным и другим нетравмоопасным видам спорта допускаются 

лица, прошедшие краткосрочные курсы обучения. 

3. Кыргызской Государственной академии физической культуры и 

спорта принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования. 

 

Директор         К.М. Аманкулов 

 


