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БАХАНЫҢ БАХАНЫҢ 
ҚҰНЫ ҚҰНЫ 
ӨСТІӨСТІ

ШЕНЕУНІКТЕРІМІЗ ШЕНЕУНІКТЕРІМІЗ 
ОЛИМПИАДАҒА ОЛИМПИАДАҒА 

ЖАРТЫ ЖЫЛ ЖАРТЫ ЖЫЛ 
ҚАЛҒАНДА ҚАЛҒАНДА 

ҚОЗҒАЛАДЫҚОЗҒАЛАДЫ

АРДА ТҰРАН АРДА ТҰРАН 
«ТОБЫЛ» САПЫНА «ТОБЫЛ» САПЫНА 

ҚОСЫЛДЫҚОСЫЛДЫ

ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАН!
Қадірлі спорт жанкүйер-

лері, спорт мамандары, жат-
тықтырушылар мен спорт-
шылар, «Қазақ спорты» 
газетіне 2022 жылға жазылу 
науқаны жалғасып жатыр. 

Сүйікті газеттеріңіздің 
жыл бойы үйге келіп тұрға-
нын қаласаңыз, бір жылға 
толық жазылыңыздар!

«Қазақ спорты» газе-
тінің индексі жеке жазу-
шы лар үшін – 64190, кәсіп-
орындар мен ұйымдар үшін 
– 14190.

БАСПАСӨЗ-2022
ГАЗЕТТІҢ БАҒАСЫ ЖӘНЕ ҚАЙДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ?

«Қазпошта» 
Индексі Жазылымды қабылдау шарттары:

- жеке жазылушылар үшін
- кәсіпорындар мен ұйымдар үшін
- жеңілдікпен жазылу

1 ай
(2 ай) 

3 ай
(4 ай)

6 ай 12 ай

64190 Жеке жазылушылар үшін 446,25 1338,75 2677,50 5355,00 Қала
464,87 1394,61 2789,22 5578,44 Аудан/ауыл

14190 Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін 686,25 2058,75 4117,50 8235,00 Қала
704,87 2114,61 4229,22 8458,44 Аудан/ауыл

«Эврика пресс»
64190 Жеке жазылушылар үшін 487,00 1461,00 2922,00 5844,00
14190 Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін 756,00 2268,00 4536,00 9072,00

«Еуразия пресс»
64190 Жеке жазылушылар үшін 492,00 1476,00 2952,00 5904,00
14190 Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін 761,00 2283,00 4566,00 9132,00

«Бектұрғанов»
64190 Жеке жазылушылар үшін 507,00 1521,00 3042,00 6084,00
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БЕЙЖІҢ 
ОЛИМПИАДАСЫНА 
3,5 МЛРД ТЕҢГЕ 
ЖҰМСАЛҒАН
БЕЙЖІҢ ОЛИМПИАДАСЫНА БАРҒАН ДЕЛЕГАЦИЯ 
ЕЛГЕ ОРАЛДЫ. ОСЫ РЕТТЕ ҰЛТТЫҚ ОЛИМПИАДА 
КОМИТЕТІНІҢ БАС ХАТШЫСЫ АНДРЕЙ КРЮКОВ 
ПЕН ҰЛТТЫҚ ОЛИМПИАДА КОМИТЕТІ СПОРТ 
ДИРЕКЦИЯСЫНЫҢ ДИРЕКТОРЫ ЕЛСИЯР 
ҚАНАҒАТОВ ТІЛШІЛЕРДІҢ САУАЛЫНА ЖАУАП 
БЕРДІ. 

Андрей КРЮКОВ, Ұлттық олимпиада комитетінің 
бас хатшысы: 

– Бейжің олимпиадасына қанша қаржы бөлінді?
– Олимпиада ойындарына қатысу үшін 248 миллион тең-

ге бөлінді. Соның ішінде 107 миллион Air Astana әуе компа-
ниясының чартерлік рейстерін ұйымдастыруға жұмсалды.

Командаларды Олимпиада ойындарына дайындауға 789 
миллион теңге кетті. Дайындық жұмыстарына 234 спортшы 
мен бапкер қатысты. Бір адамға кеткен шығынның орташа 
көлемі – 15 миллион теңге.

Ол сонымен қатар бір жылдың ішінде әрбір спорт түріне 
қанша қаржы бөлінетінін айтты:

биатлон – 384 миллион теңге;
тау шаңғысы – 100 миллион теңге;
коньки спорты – 400 миллион теңге;
шаңғы жарыстары – 363 миллион теңге;
керлинг – 200 миллион теңге;
трамплиннен секіру – 198 миллион теңге;
сноуборд – 14 миллион теңге;
конькимен мәнерлеп сырғанау – 143 миллион теңге;
фристайл-могул – 562 миллион теңге;
фристайл-акробатика – 319 миллион теңге;
шайбалы хоккей (ерлер және әйелдер) – 259 миллион 

теңге;
шорт-трек – 392 миллион теңге.
Бұдан бөлек, Ұлттық олимпиада комитеті осы олим-

пиадалық циклге тартқан демеушілік қаражаты айтылды. 
2018 жылы – 365 миллион теңге, 2019 жылы – 369 миллион 
теңге, 2020 жылы – 500 миллион, 2021 жылы 599 миллион 
теңге бағытталды. Жалпы, демеушілер есебінен спорттық 
бағдарламаны қаржыландыруға 2 миллиард теңгеге жуық 
тартылды.

3,5 МЛРД ТЕҢГЕ 
ЖҰМСАЛҒАН
БЕЙЖІҢ ОЛИМПИАДАСЫНА БАРҒАН ДЕЛЕГАЦИЯ 
ЕЛГЕ ОРАЛДЫ. ОСЫ РЕТТЕ ҰЛТТЫҚ ОЛИМПИАДА 
КОМИТЕТІНІҢ БАС ХАТШЫСЫ АНДРЕЙ КРЮКОВ 
ПЕН ҰЛТТЫҚ ОЛИМПИАДА КОМИТЕТІ СПОРТ 
ДИРЕКЦИЯСЫНЫҢ ДИРЕКТОРЫ ЕЛСИЯР 
ҚАНАҒАТОВ ТІЛШІЛЕРДІҢ САУАЛЫНА ЖАУАП 
БЕРДІ. 

САНҒА ЕМЕС, САПАҒА ЖҰМЫС 
ІСТЕЙТІН УАҚЫТ ЖЕТТІ ЕМЕС ПЕ?!
ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНА ҚАТЫСҚАН 
34 СПОРТШЫМЫЗ БЕЙЖІҢДЕ НЕ БІТІРДІ?

ШОРТ-ТРЕК
500 метр. Абзал Әжіғалиев – 

4-орын; Денис Никиша – 8-орын; Әділ 
Ғалиахметов – 19-орын; 

1000 метр. Әділ Ғалиахметов – 24-
орын; Ольга Тихонова – 24-орын; 

1500 метр. Әділ Ғалиахметов – 
8-орын; Денис Никиша – DNF; Ольга 
Тихонова – DNF;

Аралас эстафета. Яна Хан, Ольга 
Тихонова, Денис Никиша, Абзал 
Әжіғалиев – 6-орын; 

Қытай жерінде шорт-тректен бір 
жүлде бұйыра ма деп едік. Өкінішке қа-
рай, үмітіміз ақталмады. Дегенмен, 500 
метрге жарыс жолына шыққан Абзал 
Әжіғалиевтің Олимпиада ойындарын 
4-орынмен аяқтауының өзі біз үшін үлкен 

абырой. Елімізде енді ғана даму жолына 
түскен шорт-трек спортында бұрын-соңды 
мұндай нәтиже тіркелмеген еді.  

Жалпы алғанда Мәдіғали Қарсыбеков 
жаттықтыратын командаға оң баға беру-
ге болады. Екі бірдей спортшымыз фи-
налда өнер көрсетті. Жүлде алуға Абзал 
Әжі ғалиевтің де, Әділ Ғалиахметовтің де 
мүм кіндігі болған. Бірақ, Венгрия, Қытай, 
Ресей, Канада, Корея сияқты елдердің тәжі-
рибелі спортшылары сын сағаты туған шақ-
та отандастырымыздың алдын орап кетті. 

Абзал осымен үшінші Олимпиадасын 
тәмамдады. Биыл отызға толатын спорт-
шының енді төрт жылдан кейін Италия-
дағы Ақ Олимпиадаға оралуы екіталай. 
Жарыстан кейін шорт-трек спортына қа-
тысты қордаланған мәселелерді ақтарып 
тастаған Абзалдың айтқандарына бейжай 

қарауға болмайды. Егер ел спортының 
тізгінін ұстап отырған басшылар қазір-
ден бастап шорт-тректегі шырмауы көп 
мәселелерді шешпесе, ертеңгі күні Әділ 
Ғалиахметов, Денис Никиша сынды жас, 
дарынды спортшылардың болашағына 
балта шабамыз. 

ФРИСТАЙЛ 
Могул. Дмитрий Рейхерд – 8-орын;

Юлия Галышева – 11-орын; Павел 
Колмаков – 21-орын; Анастасия Городко 
– 21-орын; Аяулым Әміренова – 22-
орын; Олеся Граур – 28-орын; 

А к р о б а т и к а .  А қ м а р ж а н 
Қалмұрзаева – 11-орын; Жанбота 
Алдабергенова – 13-орын; Шерзод 
Хашырбаев – 19-орын; 

Қазақстан жанкүйерлерінің жүлде 
күткен спорттарының бірі – фристайл. 
Соңғы жылдары қысқы спорт түрлерінде 
«жыртығымызды жамап» жүрген әсіре-
се могулшылар еді. Юлия Галышева, 
Павел Колмаков, Дмитрий Рейхерд сынды 
қыз-жігіттеріміз әлем чемпионаттары мен 
әлем кубогының кезеңдерінде ұдайы жүл-
де алып, жанкүйерлерін қуантып жүрді. 
Тіпті осыдан төрт жыл бұрын Корея жерін-
дегі Олимпиада ойындарында қоржыны-
мызға жалғыз қола медаль салған да Юлия 
Галышева болатын. 

СОНЫМЕН, ҚАЗАҚСТАН СПОРТШЫЛАРЫ БЕЙЖІҢДЕ ӨТКЕН ҚЫСҚЫ 
ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫН ЖҮЛДЕСІЗ АЯҚТАДЫ. ТӨРТ ЖЫЛДА БІР 
КЕЛЕТІН БАСТЫ СПОРТТЫҚ БӘСЕКЕ БІЗ ҮШІН ТАРИХЫМЫЗДАҒЫ ЕҢ 
СӘТСІЗ ОЛИМПИАДА БОЛДЫ. ЕЛІМІЗ ТӘУЕЛСІЗДІК АЛҒАЛЫ БЕРІ 2002 
ЖӘНЕ 2006 ЖЫЛДАРЫ ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНАН ҚОРЖЫНЫМЫЗ 
БОС ҚАЙТҚАН ЕДІ. ЕНДІ БҰЛАРДЫҢ ҚАТАРЫНА БЕЙЖІҢ ОЛИМПИАДАСЫ 
ҚОСЫЛДЫ. БҰЛ ҚАЗІРГІ СПОРТ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ЖАУАПТЫ 
БАСШЫЛАРДЫҢ ЖҰМЫС НӘТИЖЕЛЕРІ. 
ҚАЗАҚСТАН СПОРТШЫЛАРЫ ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНДА СПОРТТЫҢ 
8 ТҮРІНЕН БАРЛЫҒЫ 34 СПОРТШЫ АПАРДЫ. ЕҢ ЖОҒАРЫ НӘТИЖЕМІЗ 
АБЗАЛ ӘЖІҒАЛИЕВТІҢ 4-ОРНЫ. ҮЗДІК ОНДЫҚҚА КІРГЕНДЕРДІҢ 
АРАСЫНДА ӘДІЛ ҒАЛИАХМЕТОВ (ШОРТ-ТРЕК), ДЕНИС НИКИША 
(ШОРТ-ТРЕК), ДМИТРИЙ РЕЙХЕРД (ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ) ЖӘНЕ АРАЛАС 
ЭСТАФЕТАҒА ҚАТЫСҚАН ШОРТ-ТРЕКШІ ҚЫЗ-ЖІГІТТЕРІМІЗ БАР.
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Бетті дайындаған – Едіге ОРАЗ

ФИНАЛДА СҮРІНДІ
АҚШ-ТЫҢ ДЕЛРЭЙ-БИЧ ҚАЛАСЫНДА 
ТЕННИСТЕН ATP 250 ТУРНИРІ АЯҚТАЛДЫ.

Дуэтте пәкістандық Айшам Курешимен бірге жарыстың 
финалына шыққан қазақстандық Александр Недовесов 
жеңіске бір қадам жетпей сүрінді.

Недовесов/Куреши жұбы финалда Марсело Аревало 
(Сальвадор) мен Жан-Жюльен Ройер (Нидерланд) дуэтінен 
жеңілді – 2:6, 7:6 (7:5), 4:10.

Шамамен екі сағатқа созылған матчта Александр мен 
Айшам тек бір брейк-пойнтты жүзеге асырып, үш қосар-
ланған қателік жіберді.

КҮМІС ЖҮЛДЕГЕР АТАНДЫ
АЛБАНИЯНЫҢ ТИРАНА ҚАЛАСЫНДА 
ТАЕКВОНДОДАН ПРЕЗИДЕНТ КУБОГІ ӨТТІ.

Қазақстан қоржынына алғашқы жүлде де түсті. 87 келіден 
жоғары салмақта өнер көрсететін Смайыл Дүйсебай күміс 
жүлдегер атанды.

20 ақпанда басталған аламан кеше, яғни 23 ақпанда 
аяқталды.

БІРДЕ-БІР ОЙЫН ОЙНАМАЙ 
«АСТАНАДАН» КЕТТІ

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОРҒАУШЫ ЕЛДОС АХМЕТОВ 
БИЫЛҒЫ МАУСЫМДА ДА «ТАРАЗДА» ОЙНАЙТЫН 
БОЛДЫ.

Е.Ахметов маусым соңында «Тараздан» кеткен. Сосын 
«Астанамен» келісімшартқа отырып, елорда клубымен 
Түркиядағы оқу-жаттығу жиынына аттанған.

Елдос Ахметов – Жамбыл футболының түлегі. «Тараз» 
сапында 2012-2013 жылдары ойнаған. Одан кейін былтыр 
қайта оралып, вице-капитан болды.  Жалпы, «Тараз» сапында 
46 матчта бір гол соққан.

Сонымен қатар 31 жастағы қорғаушы «Ертіс», «Астана», 
«Қайрат» және «Қайсар» командаларының намысын қорғады. 
Премьер-лигада 196 кездесуде 8 рет көзге түскен.

Ұлттық құрамада 16 матчқа қатысқан.

АЛҒАШҚЫ АЙНАЛЫМДА ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ
ДУБАЙДА ӨТІП ЖАТҚАН АТР ТУРНИРІНІҢ 
АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІНДЕ СЕРБИЯЛЫҚ ТЕННИСШІ 
НОВАК ДЖОКОВИЧ ИТАЛИЯЛЫҚ ЛОРЕНЦО 
МУЗЕТТИДЕН БАСЫМ ТҮСТІ (6:3, 6:3).

Бұл сербтің Австралиядағы даудан кейінші алғашқы ойы-
ны. Естеріңізде болса, Новактың Australian Open-ге қатысуына 
рұқсат берілген жоқ. Оған Джоковичтің коронавирусқа қарсы 
вакцина алмағаны себеп.

Енді Джокович ресейлік Карен Хачанов/австралиялық Алекс 
Де Минаурдың қай жеңгенімен кездеседі.

Dubai Duty Free Tennis Championships АТР турнирінің жүлде 
қоры   – 2 794 840 АҚШ доллары.

Алғашқы айналым – Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо 
Музетти (Италия, WC) – 6:3, 6:3.

ФЬЮРИ МЕН УАЙТ СӘУІРДЕ ЖҰДЫРЫҚТАСАДЫ
АУЫР САЛМАҚТА WBC НҰСҚАСЫ БОЙЫНША ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНЫ БРИТАНИЯЛЫҚ ТАЙСОН ФЬЮРИ МЕН 
ОНЫҢ ОТАНДАСЫ ДИЛЛИАН УАЙТ ЖЕКПЕ-ЖЕК 
ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙДЫ.

Бұл туралы Sky Sports хабарлайды.
Дереккөзге сәйкес, қол қойылған келісімшарттар WBC-

ге 21 ақпанда жіберілген. Енді ұйым басшылығы айқасты 
ұйымдастыруға рұқсат беруі керек.

Жекпе-жек 23 сәуірде Лондондағы «Уэмбли» стадио-
нында өтеді деп күтілуде.

33 жастағы Фьюридің есебінде 31 жеңіс (22 нокаут) 
және бір тең айқас бар. Ал 33 жастағы Уайт жекпе-жек-
терінің 28-ін жеңіспен аяқтаса (19 нокаутпен), екі рет 
жеңіліс тапқан.

ТРИАТЛОННАН 
ЕЛ ЧЕМПИОНАТЫ ӨТЕДІ
МАМЫР АЙЫНДА ШЫМКЕНТТЕ ТРИАТЛОННАН 
ҚАЗАҚСТАН ЧЕМПИОНАТЫ ЖАЛАУЫН КӨТЕРЕДІ.

Жарыс Elite са-
натындағы спорт-
шылар арасында 
өтеді. Турнирге 15, 
17, 19, 23 жасқа дей-
інгі спортшылар қа-
тысады.

ҚР ҰОК мәл і ме-
тінше, қатысушылар 
300 метрге жүзу, 8 
ша қырымға велоси-
педпен жарысу және 2 шақырымға жүгіруден сынға түседі.

Ел чемпионаты 7-8 мамырға жоспарланған.

ВОЛЕЙБОЛДАН 
ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨКТЕМГІ 
ЧЕМПИОНАТЫ ӨТЕТІН 
МЕРЗІМ АНЫҚТАЛДЫ, ДЕП 
ЖАЗАДЫ OLYMPIC.KZ.

Турнир 22-29 наурыз аралығында 
Қазақстанның төрт қаласында өтеді. 

2003-2004 жылғы жасөспірім-
дер Түркістанда, 2005-2006 жыл ғы 
спортшылар Павлодарда, 2007-2008 
жылғы жасөспірімдер Жаңа қор-
ғанда, 2009-2010 жылы туғандар 
Көк шетауда сынға түседі.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КӘСІПҚОЙ БОКСШЫ, ЕКІНШІ 
ЖАРТЫЛАЙ ЖЕҢІЛ САЛМАҚТАҒЫ, ЖЕҢІЛ 
ЖӘНЕ БІРІНШІ ЖАРТЫЛАЙ ОРТА САЛМАҚТАҒЫ 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ ФИРУЗА ШӘРІПОВА 
«ҚҰРМЕТ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ.

Спортшыға  марапатты ҚР Спорт және Дене шынықты-
ру істері комитетінің төрағасы Самат Ерғалиев арнайы 
тапсырды.

Фируза Шәріпова 1994 жылы дүниеге келген. Әуесқой 
бокста екі рет ел чемпионы атанған. Кәсіпқой бокста  
16 жекпе-жек өткізіп, 14-інде жеңіске жеткен.

АРДА ТҰРАН  
«ТОБЫЛ» САПЫНА 

ҚОСЫЛДЫ
ТҮРІК ФУТБОЛЫНЫҢ ЖҰЛДЫЗЫ, 35 ЖАСТАҒЫ 
ЖАРТЫЛАЙ ҚОРҒАУШЫ АРДА ТҰРАН «ТОБЫЛ» 
САПЫНА ҚОСЫЛДЫ.

Түркия құрамасының экс-капитаны Түркиядағы «Тобыл» 
командасына келіп қосылған. Бұл туралы «ФНЛ с Ильёвым» 
Telegram арнасы жазды.

«Тобол» командасының құрамына «Барселона» мен 
«Атлетико» командасының бұрынғы жартылай қорғаушы-
сы Арда Тұран келіп қосылды. Дереккөздерімнің айтуынша, 
35 жастағы футболшының қазақстандық командаға ауысу 
мүмкіндігі жоғары. Бірақ артық салмағы бар», деп жазды 
Telegram арна.

Тұран биылғы маусымда «Галатасарай» сапында  
9 матч қа қатысып, 1 гол соққан.

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНА ЖОЛДАМА АЛДЫ
ҚАЗАҚСТАН КОМАНДАСЫНЫҢ ТАҒЫ 
ЕКІ ӨКІЛІ ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКАДАН 
ЖАБЫҚ ҒИМАРАТТАҒЫ ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫНА ЖОЛДАМА АЛДЫ.

Ольга Рыпакованың жүлдесіне арналған 
халықаралық турнирде Ольга Сафронова 
әлем чемпионатының нормативін орында-
ды. Ол 60 метрді 7.26 секундта жүгіріп өтті. 
Бұл әлем чемпионатына қатысуға жеткілікті.

Ал Михаил Литвин нормативті Қазақстан 
кубогында орындады. Солтүстік Қазақстан 
облысының тумасы 400 метрді 46.46 секунд-
та жүгіріп өтті.

Айта кетелік, бұған дейін биіктікке 
секіруден Надежда Дубовицкая мен Давид 
Ефремов жолдама алған болатын.

Әлем чемпионаты 2022 жылдың 7 нау-
рызында өтеді.

ЕЛ БІРІНШІЛІГІ ТӨРТ ҚАЛАДА ӨТЕДІ

«ҚҰРМЕТ» ОРДЕНІМЕН 
МАРАПАТТАЛДЫ
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Елсияр ҚАНАҒАТОВ, 
Ұлттық олимпиада комитеті спорт ди-

рекциясының директоры:
– Бейжіңдегі сәтсіздіктің себебі неде?
– Өздеріңіз білесіздер, 34 спортшы 87 жол-

дамамен осы Олимпиадаға барды. Әрине, 
жанкүйерлер бізден медаль күтті. Бейжің олим-
пиадасында 29 мемлекет тиісті нәтижеге қол 
жеткізіп, медаль алды. Ал 30-орынға Абзал 
Әжіғалиевтің нәтижесінің арқасында ие бол-
дық. Егемендік алғаннан бері қысқы олимпиа-
даларға қатысқанда 8 ғана медальге ие болып-
пыз. Оның төртеуін бір спортшы алып берді. 
Осы жолы алға басатындай жағдай болды. 
Фристайл-могулдан Юлия Галышева қатысты 

және шорт-тректен де үмітіміз жақсы болды. 
Алайда медальге ие бола алмадық.

– Шаңғышылардың нәтижесі тіптен ұят 
болды...

– Соңғы жылдары шаңғы спортының нәти-
жесі төмендеп кетті. Бұл бағытта бұқаралық 
спортты дамыту нашар болып тұр. Солтүстік 
өңірлерде шаңғы спортын дамыту тиісті дең-
гейде емес. Сондықтан осы Олимпиаданың 
қорытындысы бойынша шаңғы, биатлонның 
нашар нәтижесіне, жалпы Бейжіңдегі нәти-
жемізге дұрыстап сараптама жасап, дұрыс жау-
аптармен алға жылжу керек. Бұл тұрғыда спорт 
түрлерін бұқаралық дамытуға екпін қою қажет. 
Атап айтқанда, бұқаралық спортты дамытуға 
көңіл бөлген жөн. Ауылды жерлерге де спорт 
кешендерін салу өзекті.

БЕЙЖІҢ ОЛИМПИАДАСЫНА 
3,5 МЛРД ТЕҢГЕ ЖҰМСАЛҒАН
1

Өкінішке қарай, фристайлшылар да 
төртжылдықтың басты жарысына дайын 
болмай шықты. Үміт күткен Дмитрий 
Рейхерд пен Павел Колмаков финалға 
шыға алмады. Юлия Галышеваның 
жолы тіптен ауыр болды. Олимпиада 
ойындарына келе сала «коронавирус» 
деген бәлені жұқтырған спортшымыз 
жарысты екінші іріктеу кезеңінен баста-
уға мәжбүр болды. Оның өзі соңғы 
сәтте ғана шешілді. Яғни, ұйымдасты-
рушылар спортшымыздан екінші қай-
тара ПТР тапсыртты. Осының барлығы 
Галышеваға психологиялық жағынан 
қиындық тудырғаны айтпаса да түсінік-
ті. Содан да болар, отандасымыз дәл 
шешуші сәтте білгенінен жаңылып, 
өрескел қателік жіберді. 

Қалған спортшыларға келсек, 
Аяулым Әміренова, Анастасия Городко, 
Олеся Граур сияқты жас қыздарымызға 
тәжірибелі қарсыластарына төтеп беру-
ге әлі ертерек екенін байқадық.  

Ал, фристайлдың акробатика түрі-
не келсек, Жанбота Алдабергенова, 
Ақмаржан Қалмұрзаева, Шерзод 
Хашырбаев үштігі өнер көрсетті. 
Шерзод ұлттық құрамаға кеше ғана 
қосылған жас спортшы. Ал, Жанбота 
мен Ақмаржан тәжірибелері толысқан, 
нағыз бабында болатын спортшылар 
еді. Бірақ, екі қызымыз да дәл жауапты 
жарыста біз күткендей нәтиже көрсете 
алмады. 

ШАҢҒЫМЕН ТРАМПЛИННЕН 
СЕКІРУ

Орташа трамплин. Сергей 
Ткаченко – 42-орын; Данил Васильев 
(орташа трамплин) – 46-орын;

Үлкен  т рамплин.  Данил 
Васильев (орташа трамплин) –51-
орын; Сергей Ткаченко – 54-орын;

Елімізде трамплин кешені Алматыда 
және Щучинск қалаларында салынған. 
Алайда, салуын салғанымызбен қанша-
ма жыл өтсе де, дәл осы спорт түрінен 
нәтижеміз жақсармай қойды. Алты ай 
қыста Еуропаны шарлап жүретін спорт-
шыларымызға мемлекет тарапынан қан-
шама жағдай жасалып келеді. Баратын 
жарыстарына барып та, қатысып та жүр. 
Бірақ, еуропалық елдерді айтпағанда 
Азияның көшіне де ілесе алмай жүрміз.  

ТАУ ШАҢҒЫСЫ
Слалом. Захар Кучин – 36-орын; 

Александра Тройцкая – DNF;  
Алып слалом. Захар Кучин – 

DNF; 

Осы спорт түрі бізге керек пе? 
Елімізде дені дұрыс жаттығу базасы 

жоқ, не жеңіп алып жатқан жүлделері 
жоқ. Қазақстанда жаттығып жатқан тау 
шаңғышыларын да көрмейміз. Әйтеуір 
Олимпиадаға жолдама алғандардың қа-
тарын көбейтіп жүр. Қыс басталғанда 
Еуропаға кетіп, көктемге таман орала-
тын «туристердің» бізге қандай қажеті 
бар? Бәлкім осы спорт түріне кетіп 
жатқан миллиондарды шорт-трек си-
яқты спорт түрлеріне беріп, мәселелерін 
шешіп беруге болмас па? Санға емес, 
сапаға жұмыс істейтін уақыт жеткен 
шығар?! 

ШАҢҒЫ ҚОССАЙЫСЫ
Орташа трамплин+10 шақы-

рым. Шыңғыс Ракпаров – 41-орын; 
Үлкен трамплин+10 шақырым. 

Шыңғыс Ракпаров – 43-орын; 

Шаңғы қоссайысынан бір ғана спорт-
шымыз қатысты. Шыңғыс Ракпаров екі 
қашықтық бойынша бақ сынап, қы-
рықтың ары-жақ бері жағынан шықты. 
Трамплиннің өзін жеке спорт ретінде да-
мыта алмай жатқанда оған шаңғы жары-
сын қосу... Бұл да біздің елде болашағы 
бұлыңғыр спорттардың бірі. 

БИАТЛОН
1 0  ш а қ ы р ы м .  С п р и н т. 

Александр Мухин – 49-орын; 
Владислав Киреев – 77 орын; 

12 ,5  шақырым.  І з  ке су. 
Александр Мухин – 57-орын; 

20 шақырым. Жекелей сай-
ыс. Александр Мухин – 52-орын; 
Владислав Киреев – 25-орын; 

7,5 шақырым. Спринт. Галина 
Вишневская – 52-орын; 

10 шақырым. Із кесу. Галина 
Вишневская – 52-орын; 

15 шақырым. Жекелей сайыс. 
Галина Вишневская – 44-орын; 

Биатлон – жанкүйері көп спорт 
түрлерінің бірі. Әр жарыс нағыз ке-
скілескен шайқаспен өтеді. Әсіресе, 
Норвегия, Швеция, Германия, Франция, 
Чехия сынды елдердің арасындағы 
тартыс өзгеше. Сондықтан бұлардың 
қатарына бұзып кіру мүмкін еместей 
көрінеді. Еуропа елдері әлдеқайда алға 
кеткен.

Осыдан төрт жыл бұрын Кореядағы 
Олимпиада ойындарына 9 спортшы ба-
рып еді. Сол кездегі нәтижелеріміз де 
бүгінгімен салыстырғанда әжептәуір-
тұғын. Бірақ, бұл жолғы барған үш 
спортшымыздың арасында ең жоғары 
нәтиже көрсеткені тек Владислав Киреев 
қана болды. Ол 20 шақырымға созылған 
жарысты 25-ші болып аяқтады. Қалған 
нәтижелері көз алдарыңызда. 

Бір кездері Галина Вишневская 
Қазақстан биатлонындағы басты 

жұлдызымыз болды. Жастар арасын-
да әлем чемпионы атанды. Қаншама 
әлем кубоктарында жүлде алып жүрді. 
Талантты еді. Бірақ, ересектер арасына 
өткенде біз Галинаны жоғалтып алдық. 

Галина Вишневская ересектер ара-
сында өз мүмкіндігін толығымен көрсе-
те алмады. Оның басқа спортшылардан 
ерекшелігі – ол нысанадан мүлт кетпей-
тін нағыз мергеннің өзі. Бұл жолы да ол 
спринттік жарыста бірде-бір оғын да-
лаға кетірмеді. Сөйте тұра елуінші орын-
нан көтеріле алмады. Яғни, физикалық 
жағынан келгенде Вишневская әлсіз. 
Өте әлсіз. Ол Пхенчхан олимпиадасы 
қарсаңында да сондай еді. Одан бері де 
өзгеріс болмады. Бұл жерде басты кінә 
бапкерлер штабында. Вишневскаяны 
физикалық жағынан тұрақты дайындай-
тын тәжірибелі мамандар болғанда ол 
2010 жылы Олимпиада жүлдесін жеңіп 
алған Елена Хрусталеваның нәтижесін 
қайталайтыны сөзсіз еді.   

КОНЬКИМЕН ЖҮГІРУ
500 метр. Иван Аржаников – 28-

орын; Екатерина Аидова – 20-орын. 
1000 метр. Надежда Морозова 

– 11-орын; Дмитрий Морозов – 17-
орын; Екатерина Аидова – 19-орын; 
Денис Кузин – 23-орын; 

1500 метр. Надежда Морозова 
– 14-орын; Екатерина Аидова – 18-
орын; Дмитрий Морозов – 18-орын; 

3000 метр. Надежда Морозова – 
13-орын; 

Масс-старт. Надежда Морозова 
– 15-орын; Дмитрий Морозов – 19-
орын; 

Шыны керек, қазіргі таңда Людмила 
Прокашеваның жетістігін қайталайтын 
спортшыға зәруміз. 1998 жылы Жапония 
жерінде өткен Олимпиада ойындарында 
павлодарлық Людмила Прокашева қола 
медаль алып қуантқан еді. Содан бері 
қаншама жыл өтті, нәтиже жоқ. Бір кез-
дері Денис Кузин жарқ етіп шықты да, 
жоқ болды. Биыл да сол Кузинге үміт ар-
тып едік. Ақтамады. Әлем кубоктарын-
да жап-жаөсы нәтиже көрсетіп жүрген 
Надежда Морозова, Дмитрий Морозов 
сынды спортшыларымыз алғашқы он-
дыққа да кіре алмады. 

ШАҢҒЫ ЖАРЫСЫ
Спринт. Еркін әдіс. Әйелдер. 
Надежда Степашкина – 51-орын; 

Ангелина Шурыга – 60-орын; Ксения 
Шалыгина – 67-орын; Ирина Быкова 
– 68-орын;

Ерлер. Евгений Величко – 62-
орын; Виталий Пухкало – 66-орын;

15 шақырым. Классикалық 
әдіс. Виталий Пухкало – 25-орын; 
Евгений Величко – 40-орын;

Скиатлон (15+15). Виталий 
Пухкало – 32-орын; Евгений Величко 
– 57-орын;

Масс-старт. 30 шақырым (ер-
лер). Евгений Величко – 43-орын; 

10 шақырым. Классикалық 
әдіс. Валерия Тюленова – 55-орын; 
Ангелина Шурыга – 50-орын; Ксения 
Шалыгина – 51-орын; 

Скиатлон (7,5+7,5). Ксения Ша-
лыгина – 48-орын; Ангелина Шурыга – 
49-орын; Валерия Тюленова – 51-орын; 
Надежда Степашкина – 58-орын; 

Масс-старт. 30 шақырым (әйел-
дер). Ангелина Шурыга – 42-орын; 
Надежда Степашкина – 49-орын; 
Ирина Быкова – 54-орын;

Командалық спринт. Әйелдер. 
Надежда Степашкина/Ксения 
Шалыгина – 19-орын;

Эстафета 4х5 шақырым. 
Әйелдер. Ксения Шалыгина, Анг-
елина Шурыга, Надежда Степашкина, 
Ирина Быкова – 15-орын. 

Біздің елдегі шаңғы спорты мен 
жеңіл атлетика бір-біріне қатты ұқсай-
ды. Жеңіл атлетикада Ольга Рыпакова 
болса, шаңғы спортында Алексей 
Полторанин. Бұл екі спортшы соңғы 
он жылда қазақ спортына ерекше үлес 
қосты. Бүкіл бір спорттың абырой-бе-
делін жалғыз арқалады. Ал, енді екі 
спортшы да үлкен спорттан қол үзді. 
Ольга Рыпакованы енді халықарадық 
аренадан сирек көреміз. Азия ойын-
дарына қатысса қатысты, қатыспаса, 
оған да көнеміз. Сол сияқты Алексей 
Полтораниннің де орны бөлек. Әлем 
чемпионаттарында және әлем кубокта-
рында ел намысын аброймен қорғаған 
Алексей Полторанин спорттан қол үз-
гелі бері үміт артатын шаңғышылар 
қалмады. Бір ғана Полторанинді алға 
салып, он жыл жүрдік (О.Рыпакова ту-
ралы да осылай айтуға болады). Сол он 
жылдың ішінде Алексей Полтораниннің 
деңгейіне жететін бірде-бір спортшы 
тәрбиелей алмадық. Дәлел керек болса, 
жоғарыдағы шаңғышылардың нәтиже-
леріне көз жүгіртіп шығыңыз.  

ҚОРЫТА АЙТҚАНДА, 
ДӘЛ ҚАЗІР БІЗГЕ ҮЛКЕН 
ӨЗГЕРІС КЕРЕК. ЖОҒАРЫДА 
АЙТҚАНЫМЫЗДАЙ САНҒА 
ЕМЕС, САПАҒА ЖҰМЫС 
ІСТЕЙТІН КЕЗ КЕЛДІ. 
МИЛЛИОНДАП АҚША 
ШАШЫП, ТАУ ШАҢҒЫСЫ 
МЕН ШАҢҒЫШЫЛАРДЫ 
ОЛИМПИАДАҒА АПАРҒАННАН 
НЕ ҰТАМЫЗ? ШОРТ ТРЕК, 
ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ СИЯҚТЫ 
СПОРТ ТҮРЛЕРІНЕ ЕРЕКШЕ 
НАЗАР АУДАРУ ҚАЖЕТ. 
ҚАЗАҚСТАНДА ШОРТ-
ТРЕКТІҢ ОТАНЫ БАТЫС 
ӨҢІРІ БОЛСА, ФРИСТАЙЛ-
МОГУЛДА ШЫҒЫС ӨҢІРІНІҢ 
ҚЫЗ-ЖІГІТТЕРІ ӨРІП ЖҮР. 
БІР СПОРТТЫ БІР ӨҢІРГЕ 
БАЙЛАП ҚОЙҒАННАН ЕШТЕҢЕ 
ҰТПАЙМЫЗ. СОНДЫҚТАН 
БЕЙЖІҢ ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫНАН САБАҚ 
АЛЫП, ДҰРЫС ӘРІ НАҚТЫ 
ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҚАЖЕТ.

Заңғар КЕРІМ

САНҒА ЕМЕС, САПАҒА ЖҰМЫС 
ІСТЕЙТІН УАҚЫТ ЖЕТТІ ЕМЕС ПЕ?!
ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНА ҚАТЫСҚАН  
34 СПОРТШЫМЫЗ БЕЙЖІҢДЕ НЕ БІТІРДІ?
1



4 №6 (5357) 24.02.2022

ШЫҒЫСТЫҚТАР ЧЕМПИОНДАРЫН ҰМЫТПАЙДЫ

АЙМАҒЫ МЫҚТЫ ЕЛ – АЙБЫНДЫ ЕЛ

Ең әуелі Қуаныш Салықбай де-
ген кім? Осыған азырақ тоқ талсақ. 
Қ.Салықбай (08.07.1971–16.04.2019) 
Шы ғыс Қазақстан облысы, Үржар 
ауда ны, Қызылбұлақ ауылын да дүни-
еге келген. Семей мал дәрігерлік ин-
ститутында оқи жүріп, Қазақстанның 
еңбек сіңірген жаттықтырушылары 
С.Тоқтарғазин мен С.Қор жыкеновтің 
көмегімен күрес өнерінің әдіс-тәсіл-
деріне әб ден қаныққан. Әуелі Ма қан-
шы (қазіргі Үржар) ауда ны ның, сосын 
Семей (кейін нен Шығыс Қазақстан) 
об лы сының және Қазақстан құ рама 
командасының намысын қорғаған. 
Ол – 48 жылдық ғұмырының 35 
жылын кілем үстінде өткізген, күрес 
тарихында ең ұзақ белдес кен балу-
анның бірі. Ол самбо, қазақ және 
белбеу күрестерінен халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері, самбодан 
Қазақстанның бес дүркін чемпионы 
және төрт дүркін ел кубогының ие-
гері, Азия чемпионы және әлем чем-
пионы (35-39 жастағылар арасында), 
белбеу күресінен әлем чемпионаты-
ның күміс жүл дегері, Қазақстанның 
бес дүркін, Азияның үш мәрте абсо-
люттік чемпионы. 

– Алдағы уақытта Семейде 
Қуаныш Салықбаевтың атын да 

қазақ күресінен турнир өткізсек, оны 
тұрақты өте тін беделді республика-
лық тур нир  ге айналдырсақ, – деген 
Қазақстанның еңбек сіңірген жат-
тықтырушысы Серік Тоқ тарғазин 
Қ.Салықбайдың 35 жасқа дейін үз-
бей күресіп, тола ғай табысқа жет-
кенін айтты. – «Балуандардың көбі 
отыздан аса бере күресті тоқтатады. 
Ал Қуа ныш – отыз бес жасқа дейін 
үзбей күресіп, ардагер лер арасында 
самбодан қырық шақты республика-
лық және халық аралық турнирлердің 
абсо люттік чемпионы, Қазақ станның 
бес дүркін, Азияның үш мәрте аб-
солюттік чемпионы болып, Шығыс 
Қазақстан облысының намысын абы-
роймен қорғаған балуан еді», деді ол. 

– Қуаныш ағамыз – самбо және 
қазақ күрестерінен өзін дік өрнегі, 
айла-тәсілі, же ңіске деген құлшыны-
сы бар балуан еді. Сондықтан оның 
есімі қазақ күресінде әрдайым қала-
ды деп сенемін, – дейді Қазақ күресі 
федерациясының Шығыс Қазақстан 
өңірі бойын ша президенті, Қазақ 
күре сінен әлем және Азия чемпио-
ны, «Қазақстан Барысы» тур  нирінің 
күміс және қола жүл дегері Шалқар 
Жоламанов. – Біз, Семей балуан-
дары мен бапкерлері, Қуаныштың 

атын қазақ күресі тарихында қал-
дырып, жас ұрпақ оның күрес жо-
лынан үлгі-өнеге алуы үшін Семейде 

Қуаныштың атында қазақ күресінен 
тұрақ ты түрде өтетін беделді рес-
публикалық турнир өткізсек деп 

шештік. Енді жоспарымызды бас-
шыларымыз қолдаса деген ниет  
бар.

ТАЯУДА СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДА СПОРТТЫҚ ЖӘНЕ ЖАУЫНГЕРЛІК 
САМБОДАН АЗИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ ҚУАНЫШ 
САЛЫҚБАЙДЫ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН ДОДА ӨТТІ. ЖАҚСЫЛЫҚ 
ҮШКЕМПІРОВ АТЫНДАҒЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ-САУЫҚТЫРУ 
КЕШЕНІНДЕ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҮКПІР-
ТҮКПІРІНЕН КЕЛГЕН 100-ДЕН АСТАМ БАЛУАН 16 САЛМАҚ 
(ЕРЛЕР 8 ЖӘНЕ ЖАУЫНГЕРЛІК САМБОДАН 8) БОЙЫНША 
ЖҮЛДЕЛЕРДІ САРАПҚА САЛДЫ. 

ЖЕҢІМПАЗДАР МЕН ЖҮЛДЕГЕРЛЕР: 
Спорттық самбо: 
1-орын: 53 кг: Сұңғат Нұрлатұлы, (2.Алмат Кәрім, 3.Бақдәулет Нұрмұханбет), 58 кг: 1.Нұрым Қайроллин 

(2.Дәулет Аманұлы, 3.Жақсылық Оспанов), 64 кг: 1. Есентай Имаханов (2.Төлеген Нұрғалиев, 3.Дидар Тұқышов), 
71 кг: 1.Жанасыл Әнуаров (2.Жасын Қалиақпаров, 3.Аян Құрманбек), 79 кг: 1.Роллан Саятов (2.Шалқыбек 
Рахметолла, 3.Нұржан Бекешов), 88 кг: 1. Руслан Жарқынбаев (2. Қуаныш Рәтаев, 3. Елдар Бейсембаев), 98 кг: 
1. Қуандық Стамполов (2.Аян Рамазанов, 3.Жоламан Манарбекұлы), +98 кг: 1.Талғат Әміренов (2. Әділ Түкешев, 
3. Бексұлтан Ғизат).

Жауынгерлік самбо: 
1-орын: 53 кг: 1. Жастілік Ахметбеков (2. Еркебұлан Мырзаханов, 3. Ерзат Маратбеков), 58 кг: 1. Мұхтар 

Мейрамбек (2. Семен Каратаев, 3.Роман Бойко), 64 кг: 1. Маратбек Рахметоллин (2.Манарбек Әсембай, 3.Қанат 
Тілеубергенов), 71 кг: 1. Дәурен Дәкенов (2.Азамат Байгожин, 3.Ерасыл Зияданов), 79 кг: 1.Нұрболат Құлбеков (2. 
Еламан Төлеш, 3. Тоқтасын Дәуіт), 88 кг: 1.Мағжан Жұмашев (2. Жайдар Хасенов, 3. Елдос Мырзахметов), 98 кг: 
1.Еркебұлан Омаров (2. Нұрсұлтан Жұмағалиев), +98 кг: 1. Әліби Уәли (2.Дамир Секен).

ЕЛІМІЗДЕ ӨТКЕН 
АЛАМАНДА АҚМОЛАЛЫҚ 
СПОРТШЫЛАР ӘРТҮРЛІ 
ДӘРЕЖЕДЕГІ БЕС МЕАЛЬ 
ЕНШІЛЕДІ. 

Түркістан қаласында садақ 
атудан Қазақстан чемпиона-
ты өтіп, оған 250 ересек және 
жасөспірім қатысты. Өңірлік 
денсаулық сақтау және спорт 
басқармасының мәліметінше, 
біріншілікте Ақмола облысы-
ның намысын Целиноград ау-
данының БЖСМ оқушылары 
қорғап, олар бес медаль жеңіп 
алған. 

Жасөспірімдер арасында 
Андрей Тютюн жеңімпаз атанса, 
күміс медаль Елена Ноженкоға 
бұйырды.

Командалық сында Андрей 
Тютюн, Рудольф Вебер мен 

Рақымбек Майқыбаевқа тең ке-
лер ешкім болмады. 

Аралас сында да Елена 
Ноженко мен Андрей Тютюн ду-
эті топ жарды.

Ә й е л д е р  а р а с ы н д а 
«Компаунд» сынында Бибігүл 
Ізбасарова, Карина Дамирова 

мен Наиля Мұратхан үздік үштік-
ке енді. Сонымен қатар Карина 
Дамирова ҚР спорт шебері нор-
мативін орындады.

Енді Мадина Заемова мен 
Андрей Тютюн Қазақстан құрама-
сы сапында наурызда Таиландта 
өтетін Азия кубогына барады.

Мерекелік шара барысын-
да ең алдымен шәкірттер мен 
келген қонақтарға жергілікті 
«AQJAIYK» телернасында қыз-
мет ететін және де өзі айкидомен 
шұғылданатын Самат Мусиннің 
15 жылдыққа орай дайындаған 
видеоролигі көрсетілді. Содан 
соң шәкірттер айкидо тәсілдерін 
орындап, көрермен алдында көр-
сетілім көрсетті.

Облыстық федерацияның 
бас нұсқаушысы, айкидодан ІІІ 
дан иесі Андрей Пастухов пен 
нұсқаушы, І дан иегері Асан 
Молдағали айкидоның қаламы-
зда қалай ашылғаны және жет-
кен жетістіктер жайында сөз 
қозғады. 

Құрметті қонақтар арасынан 
сөз алған облыстық «Орал өңірі» 
газеті бас редакторының орын-
басары Сәкен Мұратұлы айки-
дошыларды 15 жылдық мерей-
тоймен құттықтап, «осы өнерге 
арнайы атқарушы орындардан 
қолдау болса» деген тілегін 
жеткізді. Ал өңірімізге танымал 
спорт журналисі, «AQJAIYK» 
телеарнасының тілшісі Тұрар 
Ғабдрашитұлы, 2021 жылдың 

республика бойынша үздік 
педагогы, қаламыздағы №25 
орта мектептің дене шынықты-
ру пәні мұғалімі Тынышбай 
Мамытбайұлы (бір жылдары 
айкидоның осы мектепте өтуіне 
тікелей ықпал етіп, көп көмегін 
тигізді) сөз алды.

Жапон жауынгерлік қорға-
ныс өнері айкидо айкикай бөлімі 
Орал қаласында 2006 жылы 
ашылып, күні бүгінге дейін өз 
жұмысын жалғастырып келеді. 
15 жылдық тарихы бар орал-
дық айкидо айкикай бөлімін 
ашқан қара белбеу, ІІ дан иесі 
Андрей Пастуховтың еңбегі өте 
зор. Ол осы жылдар аралығын-
да талай адамға жапон өнерінің 
түрлі тәсілдерін көрсетті. Көп 
шәкірті арнайы айкидо емти-
ханын тапсырып, ауыз толты-
рып айтарлық нәтижелерге қол 
жеткізді. Емтиханнан өткен 
көп айналысушы халықаралық 
айкикай ұйымына мүше бол-
ды. Оның 4 шәкірті І дан иесі 
атанып, қара белбеуді белдері-
не тақты. Олар – Еркебұлан 
Бектияров, Николай Акатьев, 
Асқар Хабибуллин және Асан 

Молдағали. Олардың ішінде 
Андрей Пастуховтың жолын 
жалғап, жаттықтырушылық қы-
змет атқарғандар да бар. Бүгінгі 
таңда Андрей Владимирович 
шәкірті Асан Молдағали айна-
лысушыларға айкидодан сабақ 
беріп жүр. Сондай шәкірттері 
шаһарымызда осы спорттың не-
гізін қалаған А.Пастуховқа ар-
найы сыйлық табыстады.

Айкидошылар Оралда өткен 
семинарлар мен емтихандардан 
бөлек Ресейде өткен оқу-жат-
тығу жиындарына да қатысты. 
Аттестациядан өтті. Айкидо фе-
стивальдеріне де барып келді.

№2 спорт мектебіне бұрын 
басшылық еткен тұлғалар мен 
қазіргі таңдағы басшы Ерден 
Жанғалиев осынау жапон 
өнерінің қаламызда қанат жай-
ып, жаттығулардың арнайы 
спорт мектеп қабырғасында 
өткізілуіне мұрындық болды. 
Аталған спорт мектебі директо-
ры Ерден Кеңесұлына және де 
оның ұжымына облыстық айки-
до айкикай федерациясы атынан 
алғыс білдіреміз. Айкидоның тек 
қала шеңберінде емес, облыс 
көлемінде де дамуына, залдар 
санының көбеюіне спорт бас-
шылықтары мен жанашыр жан-
дар атсалысса дейміз. 

А.НАРЫНБАЙҰЛЫ,
БҚО айкидо айкикай 

федерациясының нұсқаушысы

АЙКИДО АЙКИКАЙ БӨЛІМІ 
15 ЖЫЛДЫҒЫН АТАП ӨТТІ

ОРАЛДАҒЫ АЙКИДО АЙКИКАЙ БӨЛІМІ ЖҰМЫС ІСТЕЙ 
БАСТАҒАНЫНА 15 ЖЫЛ ТОЛУЫНА АРНАП МЕРЕКЕЛІК 
ІС-ШАРА ӨТКІЗДІ. №2 БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР 
СПОРТ МЕКТЕБІНДЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ШАРАҒА 
АЙКИДОМЕН АЙНАЛЫСУШЫЛАРДАН БӨЛЕК АРНАЙЫ 
ШАҚЫРЫЛҒАН ҚОНАҚТАР МЕН АТА-АНАЛАР ҚАТЫСТЫ.

Жекпе-жек кешіне Қазақстан, Түркия, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Әзірбайжан елдерінің спортшыла-
ры қатысады. Кештің басты жекпе-жегінде қа-
зақстандық жеңіл салмақтағы Рауан Бекболат (6-3-
2) әзірбайжандық Канан Шамиллимен (2-0) және 
Мұқағали Несіпбай (6-0-1) әзірбайжандық Байрам 
Шаммедовпен (8-3-0) өзара кім мықтыны анықтайды. 

Назарларынызға Alash Pride FC 72 Shymkent 
турнирінің толық кардын ұсынамыз: 

1. Сатыбалды Ернұр (1-0) Қазақстан vs Руслан 
Касымалы уулу (1-0) Қырғызстан

2. Сынап Данияр (4-4-0) Қазақстан vs Жавлонбек 
Тухтабоев (3-1-0) Өзбекстан

3. Алмат Тілеш (1-1) Қазақстан vs Жасур 
Тулкинов (1-1) Өзбекстан

4. Рысбек Байдуллаев (0-0) Қазақстан vs Надир 
Хасанов (1-1) Әзербайжан

5. Иса Бекарыс (2-0-0) Қазақстан vs Махмут 
Кылыч (1-1-0) Түркия 

6. Нұрзат Рысмұхаммедов (0-0) Қазақстан vs 
Рустем Жамал (0-0) Түркия 

7. Алтынбек Ибраев ( 1-0-0) Қазақстан vs 
Имран Сидов ( 0-0) Ресей 

8. Айваз Айдынов ( 2-0-0) Қазақстан vs Байжан 
Элдияр уулу ( 6-2-0) Қырғызстан 

9. Болат Манарбек (2-1) Қазақстан vs Жакып 
Туганбаев (3-1) Қырғызстан

10. Вадим Лопарев (5-0) Қазақстан vs Адилет 
Бекжан уулу (5-1) Қырғызстан

11. Константин Солдатов (5-0) Қазақстан vs 
Суннат Тангиров (2-1) Өзбекстан

12. Намик Нефталиев (4-0) Қазақстан vs Ахмет 
Килич (20-3) Түркия

13. Рауан Бекболат (6-3-2) Қазақстан vs Канан 
Шамилли (2-0) Әзербайжан 

14. Мұқағали Несіпбай (6-0-1) Қазақстан vs 
Байрам Шаммадов (8-3-0) Әзербайжан

Өтетін орны: Цирк, Шымкент қаласы.
Басталу уақыты: 18:00.

27 АҚПАНДА ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДА ALASH PRIDE FC ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН АРАЛАС 
ЖЕКПЕ-ЖЕКТЕН (ММА) ТУРНИР ӨТЕДІ.

АРАЛАС ЖЕКПЕ-ЖЕК 
МЫҚТЫЛАРЫ ШЫМКЕНТТЕ

АҚМОЛАЛЫҚ САДАҚШЫЛАР 
АЗИЯ КУБОГЫНА БАРАДЫ



5№6 (5357) 24.02.2022

ӘБІКЕН «АҚСУҒА» КЕРЕК
ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНЫҢ ЖАРТЫЛАЙ 
ҚОРҒАУШЫСЫ АЙБОЛ ӘБІКЕН ПАВЛОДАРДЫҢ 
«АҚСУ» КЛУБЫНА КЕЛІП ҚОСЫЛДЫ.

Футболшы Украинаның «Александрия» (2:2) клубымен 
өткен жолдастық кездесуге қатысты.

Айта кетейік, Әбікен былтырғы жылы «Қайрат» сапында 
сәтсіздеу маусым өткізген. Сосын жыл соңында клуб бас-
шылығының жалақыны азайту туралы ұсынысын қабыл ал-
маған. Осыдан кейін оны қосалқы құрамға жіберген еді. 25 
жастағы жартылай қорғаушының «Қайратпен» келісімшарты 
осы жылдың соңында аяқталады. Енді футболшы «Ақсуға» 
жалға берілуі мүмкін.

Айбол Әбікен – Алматы футбол мектебінің түлегі. 2017 
жылы «Қайрат» сапында премьер-лигадағы алғашқы матчы-
на қатысты. Жалпы, осы уақытқа дейін 112 ойында алаңға 
шығып, 13 гол соққан.

Ұлттық құрамада 12 матчта бой көрсеткен.

АЛА ДОП АЙШЫҚТАРЫ

Бетті дайындаған – Бек ТӨЛЕУ

«АСТАНА» РИВАЛДОНЫҢ 
ҰЛЫНА ҰСЫНЫС ЖАСАДЫ

ЕЛОРДАНЫҢ «АСТАНА» КЛУБЫ 26 ЖАСТАҒЫ 
БРАЗИЛИЯЛЫҚ ШАБУЫЛШЫ РИВАЛДИНЬОҒА 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ТАНЫТЫП ОТЫР.

Бұл туралы Digisport порталы хабарлады.
Ривалдиньо – «Барселона» командасы мен Бразилия 

құрамасының экс-футболшысы, «Алтын доптың» иегері 
Ривалдоның ұлы.

Ривалдиньо 2020 жылдың жазынан бері «Краковия» 
клубында ойнайды. Соңғы кездері негізгі құрамдағы ор-
нынан айырылып қалған. Сондықтан кетуді көздейді.

Осы айда «Астана» футболшыны жалға алмақшы 
болған. Бірақ Ривальдинью бас тартқан. Ол АҚШ немесе 
Бразилияда ойнағысы келеді.

Ол спорттық карьерасында 161 матч өткізіп, 32 гол 
соққан.

ВИКТОР ВАСИН «ҚАЙРАТҚА» АУЫСТЫ
33 ЖАСТАҒЫ РЕСЕЙЛІК ҚОРҒАУШЫ 
ВИКТОР ВАСИН АЛМАТЫНЫҢ «ҚАЙРАТ» 
КОМАНДАСЫНА АУЫСТЫ.

Васинмен келісімшарт 2022 жылдың соңына 
дейін жасалған. Transfermarkt футболшының құ-
нын 100 мың еуроға бағалап отыр.

Ол «Қайрат» сапында 4-нөмірмен ойнады. 
Бұған дейін бұл нөмір Нұралы Әліпке тиесі болған.

Виктор Васин ресейлік жанкүйерлерге ЦСКА 
арқылы жақсы таныс. Бұл команда сапында үш рет 
Ресей чемпионы атанған. Екі рет Ресей кубогы мен 
суперкубогын жеңген.

Сонымен қатар қорғаушы Ресей құрамасында 
13 матч соғып, 2 гол соққан.

РОНАЛДУ АҚШ-ҚА КЕТУІ МҮМКІН
MLS-ТІҢ ЕКІ БІРДЕЙ КЛУБЫ 
ПОРТУГАЛИЯЛЫҚ ШАБУЫЛШЫҒА 
КЕЛІСІМШАРТ ҰСЫНУҒА ДАЙЫН.

Криштиану Роналдудың «Манчестер 
Юнайтедтегі» өнеріне көңілі толмайтындар 
көп. Ағылшын клубына ауысқанда әдемі 
голдарымен көзге түсіп жүрген Криштиану 
соңғы 13 жылдағы антирекордын қайталап, 
қақпаны тура көздей алмай жүр.

Егер «қызыл сойқандар» маусым соңын-
да Чемпиондар лигасына өте алмаса, олар 
жұлдызды ойыншымен келісімшартты үзуге 
мәжбүр болады.

Сондықтан Роналду манкуниандықтар 
қатарынан биылғы маусымда-ақ кетуі әбден 
мүмкін. Осыны ескерген клубтар португалия -
лықтың агентіне хабарласып жатыр.

ҚАРАҒАНДЫНЫҢ «ШАХТЕРІ» 
РЕСЕЙДІҢ БІРНЕШЕ ДҮРКІН 
ЧЕМПИОНЫ «СПАРТАКПЕН» 
ЖОЛДАСТЫҚ КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

Түркиядағы оқу-жаттығу жиын-
дары аясындағы ойын 3:1 есебімен 
Мәскеу командасының жеңісімен аяқтал-
ды. «Спартак» клубы бапкерлерінің 
өтінішімен матчтың тікелей трансляци-
ясы болмады. Қарағанды командасында 
жергілікті ойыншылар азайып кеткен. 
Ал қазақ жігіттері тіптен жоқтың қасы. 
Жалғыз Көкшетау футболының түлегі 
Тимур Досмағамбетовті көзіміз шалды.

«Шахтер» – «Спартак» 
(Мәскеу, Ресей) – 1:3

«Шахтердің» голын соқты: Петрос 
Аветисян.

«Шахтер»: Игорь Шацкий, Тимур 
Досмағамбетов, Джордже Чосич, Иван 
Граф, Владимир Хозин, Михаил Габышев 
– Стефан Букорац, Роджер Каньяс, Павел 

Назаренко, Петрос Аветисян, Роман 
Муртазаев

«Шахтер» кеше кешке ресейлік 
«Волгарь» клубымен кездесу өткізді.

* * *

АЛМАТЫНЫҢ «ҚАЙРАТ» КЛУБЫ 
ТҮРКИЯДА ӨТІП ЖАТҚАН 
ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ЖИЫНЫНДА 
РЕСЕЙДІҢ «СОЧИ» КЛУБЫМЕН 
КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

«Қайрат» – «Сочи» (Ресей) – 1:2
Голдар: Данияр Үсенов 56 (пенальти) 

– Матео Кассьера 19, 46.
«Қайрат»: Вадим Ульянов, Дамир 

Қасаболат,  Маки Баньяк,  Арсен 
Буранчиев, Сұлтанбек Астанов – Яцек 
Гуральский (К), Антон Крачковский, 
Гүлжігіт Әліқұлов, Еркебұлан Сейдахмет 
– Данияр Үсенов, Хосе Канте.

Бұл «Қайраттың» Түркияда өтіп жат-
қан жаттығу жиындарындағы төртін-
ші жеңілісі. Осының алдында команда 

Босния және Герцеговинаның «Борац»  
(1:2), Өзбекстанның «Навбахор» (0:1) 
және Киевтің «Динамо» (0:4) клубтары-
на есе жіберген.

«Сочи» Ресей премьер-лигасында 
үшінші орында келе жатыр. Көш басын-
дағы «Зениттен» 7 ұпайға қалып тұр.

* * *

ТҮРКИЯДА ОҚУ-ЖАТТЫҒУЫН 
ӨТКІЗІП ЖАТҚАН «АТЫРАУ» 
ӨЗБЕКСТАННЫҢ АГМК 
КЛУБЫМЕН ЖОЛДАСТЫҚ 
КЕЗДЕСУ ӨТКІЗІП, 0:1 ЕСЕБІМЕН 
ЖЕҢІЛІС ТАПТЫ.

«Атырау»: Айрапетян, Тарасов, 
Барановский, Жұмаханов, Соколенко, 
Сапаров, Такулов, Жагоров, Петрович, 
Филипович, Қалыбаев. 

Айта кетейік, атыраулықтар бұған 
дейін де Өзбекстанның тағы бір клубы 
«Насафтан» жеңілген болатын – 1:4.

БАХАНЫҢ 
ҚҰНЫ ӨСТІ

НЕМІСТЕРДІҢ TRANSFERMARKT ПОРТАЛЫ 
ШЕТЕЛДЕ ӨНЕР КӨРСЕТІП ЖҮРГЕН 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕҢ ҚҰНДЫ ФУТБОЛ-
ШЫЛАРЫНЫҢ РЕЙТИНГІН ЖАРИЯЛАДЫ. БҰЛ 
ТІЗІМДЕ РЕСЕЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫНДАҒЫ 
МӘСКЕУДІҢ ЦСКА КЛУБЫНЫҢ НАМЫСЫН 
ҚОРҒАП ЖҮРГЕН БАХТИЕР ЗАЙНУТДИНОВ КӨШ 
БАСТАП ТҰР. 

23 жастағы Бахтиер Жамбыл облысының орта лығында 
дүниеге келді. Әр жылдары еліміздің жасөспірімдер мен 
жастар құрамасында ойнаған ол 2017 жылы «Тараздың» 
жейдесін киіп, Қазақстан чемпионатының алғашқы ма-
усымында премьер-лиганың ең үздік жас ойыншысына 
тиесілі арнайы сыйлықты иеленді. Сол жылы «Астанаға» 
ауысып, Суперкубоктың иегері атанды. Көп ұзамай жасыл 
алаңда жасындай жарқылдаған Зайнутдиновке Ресейдің 
«Ростов» клубы бапкерлерінің көзі түсті. Бір маусымды 
Дондағы Ростовта өткізген жартылай қорғаушы 2020 
жылы ЦСКА-мен келсімшартқа отырды. Қазіргі кезде 
Бахтиер Зайнутдинов – Қазақстан ұлттық құрамасы мен 
Мәс кеудің әйгілі әскерилер ко мандасының белді ойын-
шысы. Жерлесіміздің транс ферлік құны – 4 000 000 еуро. 

Екінші орында – Алек сандр Меркель. 29 жастағы 
Алматының тумасы кезінде ата-анасымен бірге Жетісу 
өңірінен Германияға қоныс аударған. Спортттық ман-
сабын өзінің тарихи отанында бастаған ол кейін нен 
Италия, Англия, Швей цария, Германия, Австрия, Нидер-
ланд және Сауд Ара бия сының чемпионаттарында бақ 
сынады. 2015 жылдан бері халықаралық додаларда 
Қазақстанның на мысын қорғауда. Бұл күн дері Меркель 
Түркияның «Газиантепінде» ойнауда. Ам плуасы – жар-
тылай қор ғаушы. Александр 2 000 000 еуроға бағаланып 
отыр. 

Үздік үштікті Нұрәлі Әліп түйіндеуде. Ол Ақтау 
қаласында туып-өсті. Бірер жыл Алматының «Қай-
ратында» ойнаған 22 жас тағы қорғаушыны биыл Санкт-
Петербургтің «Зе нит» клубы басшылары аттай қалап 
алды. Нева жағалауына қоныс аудар ған бетте қазақтың 
ұлы ше берлігімен көзге түсіп, жолдастық кездесулер ба-
рысында қарсыластар қақпасына маңызды голдар соқты. 
Қазіргі кезде Нұрәлінің тран сферлік құ ны 1 700 000 еу-
роны құ рап отыр. Егер ол дәл осы бетінен тай  маса, онда 
ал дағы уақытта қан да сы мыздың ба ғасы ша рықтай түсе-
тіні анық. 

Сондай-ақ ең құнды «ТОП-10» фут болшының қатары-
на мына ойыншы лар еніп отыр: Марат Быс тров («Ахмат», 
Ресей) – 900 мың, Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия 
– 750 мың, Георгий Жуков («Висла», Польша) – 500 мың, 
Алексей Щёткин («Ротор», Ресей) – 400 мың, Акмаль 
Бақтияров («Олимп-Долгопрудный», Ресей) – 200 мың, 
Магамед Узденов («Абдыш-Ата», Қырғызстан) – 175 
мың, Алексей Родионов («Алаш керт», Армения» – 150 
мың, Арген Жұматаев («Нефтчи», Қырғызстан) – 150 мың 
және Ирисдавлат Хакимов («Алға», Қырғызстан) – 150.

ҚАРСЫЛАСТАРЫНАН ЖЕҢІЛІС ТАПТЫ
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СЕМЬ ГОЛЕАДОРОВ «КАЙРАТА» 
ХЕТ-ТРИКИ В ФУТБОЛЕ СЛУЧАЮТСЯ 
РЕДКО. ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, 

ЧТО БОЛЬШИНСТВО МАТЧЕЙ 
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СО СЧЕТОМ 1:0, 2:0 

ИЛИ 2:1. НУ И КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОДНОМУ 
ИГРОКУ ЗАБИТЬ ТРИ МЯЧА? ШАНСОВ 

НИКАКИХ. МЫ ИЗУЧИЛИ ВСЮ СТАТИСТИКУ И 
ВЫЯСНИЛИ, КТО ИЗ КАЙРАТОВЦЕВ ЗАБИВАЛ ТРИ 

МЯЧА И БОЛЕЕ В ОДНОМ МАТЧЕ В ЧЕМПИОНАТАХ СССР. ТАКИХ 
ГОЛЕАДОРОВ ОКАЗАЛОСЬ СЕМЕРО.

Более двух раз хет-трик удава-
лось сделать лишь двум футболи-
стам “Кайрата”. Первым это сотворил 
Виктор АБГОЛЬЦ. Оба его хет-трика 
пришлись на сезон-1968. В том году 
форвард алматинцев забивал неча-
сто. В его активе были голы в ворота 
одесского “Черноморца”, динамов-
цев Киева и бакинского “Нефтчи”. 
А в конце сезона прорвало - в двух 
матчах шесть голов! И все дома. 
Сначала кировобадскому “Динамо” 
в 34-м туре. Кстати, в том матче кай-
ратовцы проигрывали 0:2. Затем три 
подряд гола Абгольца вывели хозя-
ев вперед. А точку в игре поставил 

защитник Валентин ДЫШЛЕНКО - 
4:2, победа алматинцев.

В 36-м туре “Кайрат” принимал 
“Шахтер” (Донецк), и снова хет-трик 
Абгольца. Причем забивал он свои 
голы через каждые четыре минуты 
(на 14-й, 18-й и 22-й). Гости в конце 
встречи ответили одним результатив-
ным ударом.

Вторым в этом списке мастеров 
хет-трика, если учитывать их время, 
идет Анатолий ИОНКИН. В сезо-
не-1974 он поучаствовал в победе 
“Кайрата” над “Пахтакором” - 4:3. 
Затем отличился в памятном мат-
че с динамовцами (Тбилиси). Тогда 

“Кайрат” сенсационно победил со 
счетом 5:0 (еще два гола в этой игре 
на счету Владимира ЧЕБОТАРЕВА).

Но тот сезон нельзя записать в ак-
тив алматинской команды. Несмотря 
на то что коллектив по забитым го-
лам был в первой шестерке, он занял 
предпоследнее место и вылетел в 
Первую лигу. Зато через три года (в 
1977-м) Анатолий Ионкин внес са-
мый большой вклад (три гола) в по-
беду над ленинградским “Зенитом” 
- 4:3. И этот показатель - три хет-три-
ка - никто из кайратовцев советского 
периода так и не повторил.

В сезоне-1984 хет-триком отме-
тился один из лучших бомбарди-
ров “Кайрата” всех времен Сергей 
СТУКАШОВ. И забивал он принци-
пиальному сопернику алматинцев 
ташкентскому “Пахтакору”. Тогда 
“Кайрат” в родных стенах победил 
узбекскую команду со счетом 6:2.

Забивали по три гола за игру еще 
четверо футболистов легендарной 
команды. Особняком стоит хет-трик 

Сергея ВОЛГИНА в ворота московского 
“Спартака”. Та игра в Алма-Ате закончи-
лась со счетом 4:4. Один из лучших вра-
тарей мира Ринат ДАСАЕВ после матча 
сказал Сергею: “Редко кому удавалось 
поразить мои ворота трижды. Ты один 
из них. Я дарю этот мяч тебе…”.

Сергей Волгин радуется своему 
очередному успеху.

По разу хет-триками баловали бо-
лельщиков Юрий СЕВИДОВ в 1970 
году и Борис ЕВДОКИМОВ в 1983-
м. Первый забивал голы в ворота 
карагандинского “Шахтера” (6:3) в 
Первой лиге. В этом же дивизионе 
отличился и Евдокимов. Он провел 
три гола (3:1) в ворота “Колоса” из 
Никополя.

И, конечно же, из всех голеадоров 
“Кайрата” просто нельзя не упомя-
нуть Виктора КАРАЧУНА. В 1988 
году в финале Кубка Федерации фут-
бола СССР он забил в ворота бакин-
ского “Нефтчи” четыре мяча!

Алим АНАПЬЯНОВ Сергей Волгин радуется своему очередному успеху
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СУЛТАН АБЕНОВ - ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ИГРОКОВ АЛМАТИНСКОГО 
«КАЙРАТА» И ВООБЩЕ ВСЕГО КАЗАХСТАНСКОГО ФУТБОЛА, КТО   
ДОБИЛСЯ  В ЖИЗНИ ПРИЗНАНИЯ  И УВАЖЕНИЯ, ПОСВЯТИВ СЕБЯ 
СЛУЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВУ. И ЭТО НЕ ВЫСОКОПАРНЫЕ СЛОВА. ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ ФУТБОЛИСТА ОН СТАЛ  НАЧАЛЬНИКОМ   ФК 
«КАЙРАТ». ЗАТЕМ – КОМСОМОЛЬСКАЯ РАБОТА. А ДАЛЬШЕ  ЖИЗНЬ 
САМА ПРОДИКТОВАЛА ЕМУ СВОЙ СЮЖЕТ. БЫЛ НА ПАРТИЙНОЙ И 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ,  РУКОВОДИЛ АППАРАТОМ  КНБ РК 
(ОН ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, ИМЕЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ РАНГ). 
ВОЗГЛАВЛЯЛ СПОРТИВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ АЛМАТЫ, ТРУДИЛСЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА. БЫЛ СОВЕТНИКОМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  
РЕСПУБЛИКИ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МАЖИЛИСА 
ПАРЛАМЕНТА  РК.  НО СВЯЗИ С ФУТБОЛОМ НЕ ТЕРЯЛ НИКОГДА. 

Многие спортсмены  между собой называли 
Султана Абенова «Скорая помощь». За то, 
что он не остается в стороне от проблем 
своих друзей. Когда очень тяжко, идут к нему 
не только за советом, но и с просьбами.

Доставалось Султану Абенову по ногам, однако был у него и характер, и завидное голевое чутье. 
Практически не уходил с поля без забитого мяча. 

– Все, чего я достиг, – говорит 
Султан Мурашевич, – это благодаря 
игре номер один. В командах масте-
ров я многому научился, созрел как 
личность. 

«Была преданность, был фанатизм» 
– так характеризует свою любовь к игре 
миллионов Султан Абенов. 

Родился и вырос он на земле Сыра. 
В Кызылорде закончил среднюю 
школу, пединститут. На стадионе 
«Локомотив» начинал постигать азы 
футбольной мудрости. Однажды отец 
привез из командировки настоящий 
футбольный мяч. Не шнуровочный, а 
ниппельный. Такими играли в то время 
только профессиональные  футболи-
сты!  Это и стало переломным момен-
том в его биографии. Он по-настояще-
му «заразился»  игрой №1. Уже тогда 
его первый тренер Виктор Борисович 
Зайцев отмечал  высокую стартовую 
скорость мальчугана,  умение укрощать 
мяч в любом положении и самое глав-
ное –  принимать нестандартные реше-
ния у ворот соперников. Но и достава-
лось ему по ногам, однако  был у него 
и характер, и завидное голевое чутье. 
Практически не уходил с поля без заби-
того  мяча. В 15 лет он стал выступать 
на городских состязаниях  во взрослой 
команде. И  футболисты более опытные  
всегда злились, когда юркий мальчуган 
дриблингом уходил от них и забивал 

голы-красавцы. В 17 лет  дебютиро-
вал в местном «Автомобилисте» тог-
да еще в классе «Б». В те годы кызы-
лординские болельщики с удоволь-
ствием ходили смотреть игру Абыля 
Калымбетова, Алексея Кима, Султана 
Абенова и других  местных  футболи-
стов. А перед матчем, когда диктор 
объявлял  их  имена,  стадион взрывал-
ся аплодисментами. 

Все годы выступления за кызы-
лординскую команду Султан был на 
виду у тренеров главной дружины  ре-
спублики – алматинского «Кайрата». 
Когда в 1976 году у его руля стали  

доморощенные наставники, Станислав 
Каминский и Тимур Сегизбаев, он был 
в числе приглашенных на сбор. Когда-
то Тимур Санжарович, руководивший 
«Автомобилистом»  в 1970-м, вспоминал:

– Я не мог проигнорировать такого 
взрывного нападающего с хорошим 
голевым чутьем. Он напоминал мне 
тбилисца Славу Метревели. Султан  
практически каждый сезон был в чис-
ле лучших снайперов кызылординской 
команды. 

Надо сказать, что в Кызылорде  
есть «Клуб бомбардиров имени 
Султана Абенова».  Идея пришла 
местному статистику  футбола Женису 
Кожамкулову, который, покопавшись 
в архивах,  выяснил,  что первым из 
кызылординских футболистов отметку 
в тридцать мячей   преодолел  имен-
но Султекен. Позже Сергей Когай и 
Тлеухан Турмагамбетов, выступая за 
кызылординскую команду, забьют зна-
чительно больше, но первооткрывате-
лем-бомбардиром  был Султан Абенов.

Еще одной положительной его чер-
той было умение заряжать  позитивной 
энергией своих  одноклубников. Также 
Тимур Сегизбаев вспоминал следую-
щее: «Помню, в Семипалатинске прои-
грываем  0:2. Султан берет инициативу 
на себя и своей оригинальной игрой  
приводит в восторг местную публику. 
В итоге – ничья. И подобных матчей 
было немало».   

Свой первый матч за основу  
«Кайрата» Султан  провел на турни-
ре  «Подснежник» против ереванского 
«Арарата». В жестком столкновении  
ему сломали грудную клетку.  Такова 
участь  нападающего. Потом была игра 
в Донецке против местного «Шахтера». 
Заслужил хорошие отзывы наставни-
ков. Его ставят в состав и против одес-
ского «Черноморца». В конце второго 
тайма ему досталось от Прокопенко по 
ногам. Судья словно ничего не видел:  
«Вставай, не притворяйся». Султан че-
рез боль все-таки доиграл матч. После 
игры врач команды скажет: «Как ты 
терпел? Ведь у тебя – перелом». Такой 
же случай произошел с ним в Тбилиси. 
В матче за дубль  Тенгиз Сулаквелидзе 

недозволенным приемом останавлива-
ет Абенова. И снова – лазарет. Правда, 
на этот раз перелома нет. Однако трав-
ма серьезная. Вскоре наставники на-
зывают фамилии футболистов, кото-
рые должны отправиться за рубеж, в 
Чехословакию. Попадает в этот список 
и Абенов. Он – к Каминскому:

– Как я поеду, если травмирован!
Станислав Францевич в ответ: 

«Поедешь. У нас людей не хватает»… 
И чтобы не быть «курортником», он 
туго перебинтовывал ногу и выходил 
на поле. 

У каждого футболиста есть памят-
ные матчи. Таким для Султана была 
кубковая игра в Воронеже против 
«Факела». После первого тайма алма-
тинцы проигрывают – 0:2. Тренерский 
штаб, посоветовавшись, выпускает на 
вторую половину встречи Абенова. 

– Я еще не оправился от травм, – 
вспоминает Султан. – Но подвести ко-
манду не мог…

Замена оказалась  удачной. Два гола 
отквитал форвард «Кайрата». И тре-
тий, победный, был забит благодаря 
Султану. Он прорвался по левой бров-
ке и вошел в штрафную площадь. Там 
его встречают с нарушением правил. 
Судья без сомнения ставит пенальти. 
И  Вячеслав  Новиков не промахнулся. 

Многие спортсмены  между собой 
называют Султана «Скорая помощь». 
За то, что он не остается в стороне от 
проблем своих друзей. Когда очень 
тяжко, идут к нему не только за со-
ветом, но и с просьбами. И никому 
никогда Абенов не отказывал. В свое 
время ветеран  «Кайрата» Диас Омаров 
вспоминал, что известный в прошлом 
игрок «Кайрата» и ЦСКА Владимир 
Кисляков часто говорил: «Если у меня 
есть проблемы, то Султан их решит». 
И так говорили и могут сказать десят-
ки людей, кому Абенов подставлял 
плечо в нужное время, ничего не тре-
буя взамен. 

В КОМАНДАХ МАСТЕРОВ Я МНОГОМУ 
НАУЧИЛСЯ, СОЗРЕЛ КАК ЛИЧНОСТЬ

Султан АБЕНОВ:
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Как сообщил источник, знако-
мый с ситуацией, причина возмож-
ной отмены игр кроется в отсутствии 
финансов на поездку у клуба из 
южной столицы. Тендер до сих пор 
не был разыгран и «Алматы» не по-
лучали финансирование на вторую 
часть сезона. 

Ранее «Алматы» были засчитаны 

технические поражения в мат-
чах против «Арлана» и «Снежных 
Барсов». В официальном заявлении 
клуб заявлял о большом количестве 
травмированных и заболевших сре-
ди игроков и тренерского штаба.

«Алматы» занимает 12 место в 
таблице чемпионата Казахстана с 22 
очками после 42 матчей.

Проигрывая в полуфинале, 
Татьяна, вместе с напарницей из 
Казахстана Таирой Абильдаевой, 
смогли собраться на решающем 
тай-брейке, где счёт был 6:9, и одер-
жали волевую победу 13:11 над уз-
бекско-российским дуэтом. В фина-
ле девочки победили со счетом 6:4 
6:4 теннисисток из Южной Кореи 
EunsooLee и Sa RangLim. 

В одиночном разряде Татьяна 
остановилась в шаге от финала, к 
сожалению, проиграв в полуфинале 
сопернице из Кореи.

В турнире приняли участие тенни-
систы из России, Ирана, Казахстана, 
Турции, Пакистана, Румынии, 
Канады, Узбекистана, Кореи, 
США, Великобритании и Польши.

Ещё одна отличная новость 
прилетела из солнечной Шри-
Ланки, где два спортсмена из 
Караганды – Амир Омарханов и 
Виталий Зацепин будут представ-
лять Казахстан на турнирах Junior 
Davis Cup 16&under и Junior Billie 
Jean King Cup, которые стартуют 
сегодня, 21 февраля. Юниорам 
предстоит защищать честь страны, 
чтобы пробиться в финальную часть 
командного первенства планеты.

Что такое юниорский Кубок 
Дэвиса (Junior Davis Cup) и Billie 
Jean King Cup? Для попадания в 
Мировую Группу (или Финал розы-
грыша) каждая национальная коман-
да, за исключением принимающей 
турнир страны, должна пройти че-
рез региональный квалификацион-
ный отбор.

Существует 5 региональных 
квалификационных зон: Африка, 
Северная/Центральная Америка, 
Южная Америка, Европа, Азия/
Океания. Лучшие 4 национальные 
команды из каждой зональной груп-
пы по результатам отборочных тур-
ниров попадают в Финал.

Начиная с 1985 года, юниорские 
Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин 
привлекали для участия сильней-
ших юниоров планеты, среди кото-
рых были Роджер Федерер, Рафаэль 
Надаль, Ллейтон Хьюитт, Джен-
нифер Каприати, Линдсэй Дэвен-
порт, Амели Моресмо и другие. 

НЕТ ДЕНЕГ НА ИГРУ 

ПЕРВЫЙ ТИТУЛ В КАРЬЕРЕ 

КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО САЙТУ ШАЙБА.KZ МАТЧИ МЕЖДУ 
«САРЫАРКОЙ» И «АЛМАТЫ», ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 25 И 26 
ФЕВРАЛЯ, МОГУТ НЕ СОСТОЯТЬСЯ. 

НА ТУРНИРЕ ITF PAKISTAN INTERNATIONAL JUNIORS TENNIS 
CHAMPIONSHIPS 2022 ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ В ПАРНОМ РАЗРЯДЕ 
СТАЛА ВОСПИТАННИЦА КАРАГАНДИНСКОЙ ШКОЛЫ ТЕННИСА – 
17 ЛЕТНЯЯ ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, КОТОРАЯ ЗАВОЕВАЛА СВОЙ 
ПЕРВЫЙ ТИТУЛ ITF В КАРЬЕРЕ. 

16 февраля в Актау была прове-
дена встреча представителей област-
ной федерации футбола с кандида-
том в президенты Казахстанской 
федерации футбола Адилетом 
Барменкуловым и его предвыбор-
ным штабом.

Кандидат рассказал о своем ви-
дении будущего футбола в стране. 
Подробно остановился на новом 
подходе в управлении футбольной 
сферой. Говорил без лишней воды 
и громких слов, показав, что знает 
футбол изнутри.

Конечно же, были подняты об-
щеизвестные проблемы, как нераз-
витая инфраструктура, недостаточ-
ная подготовка кадров, отсутствие 
массовости и другие. Предложенные 
Адилетом Барменкуловым пути ре-
шения этих вопросов заинтересова-
ли участников встречи. Особенно 
привлекло внимание, что он пони-
мает роль региональных федераций 
в развитии футбола и нацелен под-
нять их статус. С таким подходом 
есть надежда на изменения в нашем 
футболе!

БАРМЕНКУЛОВ ОБЕЩАЕТ 
НОВЫЙ ПОДХОД К ФУТБОЛУ 
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ КФФ БАРМЕНКУЛОВ А. 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

В ЖЕЗКАЗГАНЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» ОТКРЫЛСЯ 
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ОН 
РАССЧИТАН НА 80 ЧЕЛОВЕК. 
В НЁМ РАБОТАЮТ СЕКЦИИ 
ФУТБОЛА, ПАУЭРЛИФТИНГА, 
ШАХМАТ, ШАШЕК, 
ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ, НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА И СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА, 
ПЕРЕДАЕТ САЙТ АКИМАТА 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Новый центр расположен в здании 
Дворца молодёжи. Также его филиа-
лы открыты в Центре развития спорта 
и фитнес-клубе BODY.

Кроме секций, можно посещать 
тренажёрные залы. Занятия будут 
проводить восемь тренеров, которые 
прошли специальное обучение.

– Доступность среды – основная 
потребность, которую испытывают 
люди с ограниченными возмож-
ностями, – отметил аким города 
Кайрат Абсаттаров на открытии 
объекта. – В центре можно не только 
заниматься спортом, но и общаться 
со сверстниками, находить друзей. 
Спорт – это великая сила, которая 
позволяет людям с ограниченными 
возможностями жить полноценной, 
активной жизнью, не падать ду-
хом и побеждать. Желаю больших 
успехов благородному начинанию 
и высоких достижений будущим 
спортсменам!

Кроме нового объекта, в Жезказ-

гане работает Центр дневного пре-
бывания «Аялы алақан», в котором 
занимаются 55 детей с особыми по-
требностями. Также в городе пла-
нируется открыть ещё один центр 

дневного пребывания для детей с рас-
стройством аутистического спектра. 
В инклюзивных классах школ города 
обучаются 366 детей, 152 ребёнка об-
служиваются на дому.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Казахстанская  спортсмен-
ка из Актау Гаухар Наурызова 
вместе с российским фигуристом 
Бойсангуром Датиевым завоевали 
второе место на международных 
соревнованиях в Венгрии, уступив 
«золото» венграм. Теперь пара го-
товится к чемпионату мира, который 
пройдёт во Франции.

Уроженка Актау Гаухар Нау-
рызова представила Казахстан на 
меж дународных соревнованиях, 
про шед ших в венгерском городе 
Мишкольц. Гаухар выступила в паре с 

россиянином Бойсангуром Датиевым. 
– Сначала мы успешно выступи-

ли в Минске, где нам удалось квали-
фицироваться на взрослый чемпио-
нат мира. Затем на следующий день 
мы улетели в Венгрию. Там тяжелее 
было выступать, потому что у нас 
была только одна ночь, чтобы доле-
теть до города Мишкольц. В целом, 
мы довольны своим результатом. 
Первое место взяли венгры, третье 
место – англичане. Главная победа 
для нас – это то, что мы смогли ото-
браться на чемпионат мира, так как 

последний раз казахстанские танцо-
ры выступали на взрослом чемпио-
нате мира в 2016 году, – рассказала 
Гаухар Наурызова.

По словам фигуристки, во вре-
мя подготовки к соревнованиям она 
вместе с партнёром заболели коро-
навирусом. Это сказалось на трени-
ровках. 

– Подготовка проходила не так, 
как хотелось бы. Как вы знаете, в 
Москве была вспышка коронави-
руса, и мы успели подхватить за-
болевание, поэтому нам пришлось 
самоизолироваться, и на тренировки 
ушло только две недели. Так что без 
форс-мажоров не обошлось, – про-
комментировала спортсменка.

Теперь пара готовится к чемпио-
нату мира, который пройдёт в конце 
марта во Франции. 

Гаухар Наурызова – уроженка 
Актау. Она обучалась в средней 
школе №23. В 2011 году начала по-
сещать секцию фигурного катания в 
Актау. С 2013 года стала обучаться в 
республиканской спортивной школе 
Алматы в секции фигурного катания.

Гаухар является чемпионкой 
Казахстана в паре с Бойсангуром 
Датиевым (вместе катаются с 2016 
года). Тренируются в Москве под 
руководством российского тренера 
Анжелики Крыловой. 

В январе 2017 года Гаухар при-
суждено звание кандидата в масте-
ра спорта.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ 

ЗИМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ? 
КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ-2022 ЗАВЕРШИЛИСЬ. 
ОДНАКО СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ НЕ ПОЗВОЛИТ 
СПОРТСМЕНАМ ПРОВЕСТИ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ - 
ВПЕРЕДИ РЯД ВАЖНЫХ И 
СТАТУСНЫХ СТАРТОВ.

Один из них начнется уже зав-
тра, 22 февраля. Норвегия будет 
принимать молодежный чемпионат 
мира по лыжным гонкам. Многие, 
кто выступал в Пекине, отправились 
прямиком на мировое первенство. 
Например, олимпийская чемпион-
ка из России Вероника Степанова, 
выигравшая на Играх-2022 золотую 
медаль в женской эстафете.

Казахстан представят на турни-
ре "новые лица". Те, кто боролся за 
высокие места в Пекине, на МЧМ не 
значатся в списке участников.

В боевом режиме ближайшие не-
дели проведет команда Казахстана 
по конькобежному спорту. 3 марта 
будет дан старт чемпионату мира, 
который пройдет в норвежском 
Хамаре. Так что расслабиться после 
насыщенных олимпийских дней не 
получится – необходимо подвестись 

к выступлению на мировом первен-
стве.

Напряженный март будет и у 
шорт-трекистов. С 18 по 20 марта 
канадский Монреаль будет прини-
мать чемпионат мира. Прошедшие 
в этом сезоне этапы Кубка мира и 
Олимпиада-2022 показали, что наши 
спортсмены способны на попадание 
на пьедестал. Поэтому предстоящий 
ЧМ обязателен к просмотру.

Также в запасе у казахстанских 

зимников этапы Кубка мира по раз-
личным видам спорта. С 26 по 27 
февраля в Ярославле (Россия) состо-
ится ЭКМ по лыжной акробатике, 
а могулисты отправятся в Тазавако 
(Япония), где в эти же сроки будет 
проходить очередной кубковый старт.

Есть старты в биатлоне, лыжных 
гонках, прыжках с трамплина, лыж-
ном двоеборье. Участие в них пред-
ставителей команд Казахстана будет 
подтверждено позже. 

ФИГУРИСТКА ИЗ АКТАУ ГАУХАР НАУРЫЗОВА С БОЙСАНГУРОМ 
ДАТИЕВЫМ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ В ВЕНГРИИ. 
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Бетті дайындаған – Бек ТӨЛЕУ

МЕНШІК ИЕСІ ЖӘНЕ ШЫҒАРУШЫ – «Sport&ks» газетінің редакциясы» ЖШС

АЛАШТЫҢ ҰЛЫ – НАМЫСТЫҢ ҚҰЛЫ

Мені қолдаған және Олимпиадада 
бізге шын жүректен жанкүйер бо-
лып, алаңдағандарға тағы да шексіз 
алғыс айтамын. Дәл осы мәселе қазір 
өзекті болып тұрғанда мүмкіндікті 
пайдаланып шорт-тректі мысалға 
ала отырып, біздің спортшылары-
мыздың Олимпиадаға дейін қандай 
кедергілерге тап болатынын айтқым 
келеді.

1. 
Мұз айдыны. «Алау» – қазірде 

шорт-трекшілердің жаттығуына сай 
келетін Қазақстандағы жалғыз мұз 
айдыны. Бірақ бізге онда тұрақты дай-
ындалуға мүмкіндік берілмейді, амал-
сыз Еуропаға немесе Ресейде жат-
тығуға мәжбүрміз. Алауда барлығы 
талапқа сай болғанымен, ол ұлттық 
құрамаға арналмаған. Күніне кемін-
де таңертең және кешке екі сағат-
тан жаттығу жасау керек. Бірақ мұз 
сарайы жекеменшік болғандықтан, 
барлығы ақшаға келіп тіреледі. Ал 
ұлттық құрамаларда ондай ақша жоқ. 
Бізге ол жақта арнайы орын қарас-
тырылмаған, тіпті жаттығу кезінде 
заттарымызды тастап кететін арнайы 
киім ауыстыратын жер де табылмай-
ды. Бейжің олимпиадасының алдын-
да біз «Алауда» дайындалдық. Бірақ 
мұз тек Олимпиада алдында емес, 
үнемі керек.

Айтпақшы, мұз айдыны ұлттық 
құрамада емес, жастар мен жасөс-
пірім дерде де қарастырылмаған. 
Біздің спорт бойынша, нақты біздің 
спор тымыз үшін басты проблема 
осы. Барлығы медаль сұрайды. Бізде 
тіпті қыс қы спорт түрлеріне арналған 
база да жоқ. Ал жанкүйерлер мұндай 
спорт тың барынан хабарсыз.

2. 
Әр өңірде мұз сарайлары са-

лынған. Бірақ олардың ешқайсысы 
шорт-трекшілердің жаттығуына жа-
рамайды. Тіпті, Алматыдағы сарай да 
солай. Маттың орнына барлық жерге 
борт орналастырылған. Мұндайда 
жарақат алып қалу қаупі өте жоғары. 
Алматының мұз айдындарындағы 

жағдай да «Алауға» ұқсас. Бос уақыт 
жоқ, ақша сұрайды...

3. 
Бізге керекті құрал-жабдықтарды 

заңда рұқсат етілген көлемде ғана 
алып береді. Инвентарь алу мұздан 
кейінгі үлкен мәселе деп айтар едім. 
Дәл осындай проблемаға Токионың 
алдында садақшылар да тап болды. 
Осы мәселе барлық спортшының ба-
сынан өтеді және біз, спортшылар, 
әрдайым осыны айтып келеміз. Бірақ 
оған министрлік немесе басқармалар 
мән беріп отырған жоқ. Көңіл аударса 
да тек Олимпиаданың алдында есіне 
алады. Кәсіби спортқа тек Олимпиада 
кезінде емес, үнемі, тұрақты түрде на-
зар аударып, жұмыс істеп отыру керек.

Біздің спорт үшін веложаттығулар 
өте маңызды. Оған велостанок, вело-
сипед, конькиімізді қайрайтын гейч 
пен күш өлшейтін техникалар қажет. 
Барлық елдің командалары аталған-
дармен толық қамтамасыз етілген, 
біз оларды онсыз да жеңіп жүрміз. 
Бірақ бізге берілген уәде сол күйінде 
қалады. Әрдайым әңгіме инвентарьға 
келіп тірелгенде мемлекеттік сатып 
алу процестеріне байланысты кешік-
тіріліп жатыр деп сылтау айтылады. 
Халықаралық жаттығулар біздің жаб-
дықтарымыз жоқ деп тоқтап тұрмай-
ды ғой. Нәтижесінде біздің механик-
тер өз қалталарынан ақша шығарып, 
конькиге арналған қосалқы бөлшек-
терді сатып әпереді немесе біз «заңда 
рұқсат етілмеген» деген соң кейбір 
құралдарды өз ақшамызға сатып алуға 
тура келеді. Себебі біз инвентарь жоқ 
немесе жетпейді деп бір жарысқа 
қатыспай қоя салмаймыз. Біздің жа-
рыстар тендер қашан өтетінін күтіп 
отырмайды. Бұл тек биыл емес, жылда 
қайталанатын нәрсе.

4. 
Маған облыстық спорт басқарма-

сы осыған дейін бірнеше рет вело-
сипед алып береміз деп уәде берді. 
Қазір енді ең болмаса станок алып 
берулерін сұрадым. Демеушілерге 
де осы өтінішімді айтып көріп едім, 

ол да жауапсыз қалды. Бізде спортты 
дамыту керек деп көп айтады. Бірақ 
ана жолы айтқанымдай, қысқы спорт 
үнемі жазғы спорттың тасасында қа-
лып қалады. Қысқы спорт ешкімге 
қызық емес секілді. Жағдай тек өзім 
үшін жақсарсын деп емес, жалпы 
жастар да бұл спортпен айналысса, 
осы спорттың еліміздегі болашағы-
ның бар екенін көрсеткім келеді.

5. 
Жалпы шорт-трек туралы көп адам 

біле бермейді, көп жазылмайды. Осы 
спортымызды Олимпиада кезінде ғана 
емес, барлық кезде білсе екен дейсің.

Білесіз бе, шорт-тректі түсінетін-
дер аз, көбі Олимпиада ойындарын 
көрген соң ғана бұл спорт түрімен 
танысқандарын жазады. Бірақ біз көп 
жылдар бойы әлем кубогтарына қаты-
сып, әлемнің үздік ондығына кіреміз, 
Олимпиада чемпиондарымен бірдей 
жүгіріп, оларды озып та жатамыз. 
Жеңеміз. Бірақ медаль алған кезде 
ешқандай қолдау болмайды, кішке-
не болса да осы мәселеге назар ауда-
рылып, сыйақы тағайындалса. Бұл да 
заң бойынша қарастырылмаған. Ал 
спортшылардың жалақысы, айлығы 
Қазақстандағы орташа жалақыға 
жете бермейді. Жеңіске жеткенде 

ел намысын қорғаймыз, бірақ оның 
жемісі ретінде назар да аударылмай-
ды. Бізде басқа елдердегідей демеу-
шілік жоқ, мемлекетке ғана сенеміз. 
Осылай айтқаным дұрыс па, жоқ па, 
білмедім. Бірақ Олимпиададан басқа 
кезде ешкімге керек емес спорттан 
қалай нәтиже күтуге, сұрауға, талап 
етуге болады?

6. 
2018 жылғы Олимпиададан кей-

ін жарақат алып, ұзақ уақыт ден-
саулығымда проблема болды. Осы 
уақытта құрамадан шеттетілдім, өз 
қаражатыма емделдім. Бізде жарақат 
алсаң, ешкімге керек емессің. Ал кәсі-
би спортта, әсіресе біздің спортта жа-
рақат көп кездеседі. Өзіңді, өміріңді 
спортқа арнап, осындай жағдайға тап 
болғанда соңында жалғыз қаласың.

7. 
Қазір Олимпиада бітті. Иә, білемін, 

ешкім нәтижеге мәз емес. Біздің кіш-
кентай командамыз үшін бұл өте үл-
кен және тарихи көрсеткіш еді. Келесі 
Олимпиадада нәтиже жоғары болуы 
үшін қазірден бастап қимылдау керек. 
Ал біздің шенеуніктер Олимпиадаға 
жарты жыл қалғанда қозғалады. Бізде 
жазғы спортқа назар көп аударылған 

соң талап та жоғары. Соңында бәрі, 
жанкүйерлер де қысқы спорттан ке-
ремет нәтиже күтеді.

Менің ең үлкен арманым – елі-
міздің көк байрағын әлемдік арена-
ларда желбірету, ауылдардағы, 
өңірлер дегі балалардың барлығы 
бірдей спортпен айналыса алса, олар 
да таң дау жасай алса, Қазақстанда 
спорт шының, спортшы болудың 
мәртебе сін білсе және оның қандай 
еңбек екенін білсе.

Бізде сенде медаль болса, сені жақ-
сы көреді, сосын барып саған жағдай 
жасайды. Бірақ медаль болуы үшін 
бірінші жағдай жасалынуы керек қой. 
Базадан бастап, қарапайым күнделікті 
жаттығу да осы жағдайға кіреді.

Сөз соңында мен өз командама, 
жаттықтырушыларыма рақмет айт-
қым келеді. Біз мұнымен тоқтап қал-
маймыз. Осы уақытқа дейін талай 
қиын дықты еңсеріп, мойымадық. Әрі 
қарай да биік белесті бағындыруға 
барымызды саламыз. Жақсы нәтиже-
ге қол жеткізу үшін аянбаймыз. Бізді 
үнемі қолдап, жанашыр болып отыр-
ған әрқайсысыңызға алғыс.

Еліміздегі спортты өсіретін де, 
өші ретін де – өзіміз. Сондықтан менің 
осы айтқандарым тиісті жерге жетеді 
деп ойлаймын.

ӘЖІҒАЛИЕВТІҢ ЖАНАЙҚАЙЫ

ШЕНЕУНІКТЕРІМІЗ 
ОЛИМПИАДАҒА 
ЖАРТЫ ЖЫЛ 
ҚАЛҒАНДА ҚОЗҒАЛАДЫ

БЕЙЖІҢ ОЛИМПИАДАСЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТУЫН ҰСТАП БАРҒАН 
АБЗАЛ ӘЖІҒАЛИЕВ ЖАНАЙҚАЙЫН ЖЕТКІЗДІ. АБЗАЛ ӨЗ СӨЗІНДЕ 
СПОРТШЫЛАРДЫҢ КӨКЕЙІНДЕ ЖҮРГЕН, БІРАҚ КӨПШІЛІКТІҢ 
НАЗАРЫНАН ТЫС ҚАЛАТЫН БІРАЗ МӘСЕЛЕНІҢ ДЕ БЕТІН АШТЫ. 

АЛАШТЫҢ ҰЛЫ – НАМЫСТЫҢ ҚҰЛЫАЛАШТЫҢ ҰЛЫ – НАМЫСТЫҢ ҚҰЛЫ

WT ТАЕКВОНДОДАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САНАТТАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТӨРЕШІ НҰРЛАН 
ЖАЛҒАСПАЕВ «TURKISH OPEN 2022» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИРІНІҢ «ҮЗДІК ТӨРЕШІСІ» ДЕП 
ТАНЫЛДЫ.

G-2 дәрежесіндегі жарыс Түркияның Анталия қаласында 8-13 ақпан аралығында өтті.
Федерация мәліметінше, әлемнің түкпір-түкпірінен келген төрешілер арасында мұндай 

құрметке ие болу өте беделді болып саналады.
Жалғаспаевтан бөлек, «Turkish Open 2022» турниріне қазақстандық таеквондо (WT) фе-

дерациясы төрешілер алқасының қазіргі төрағасы Марғұлан Адай да шақырылды. Ол 2019 
жылы осы турнирдің «үздігі» болып аталған еді.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТӨРЕШІ 
ТҮРКИЯДА ҮЗДІК ДЕП ТАНЫЛДЫ


