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МЕНІ АЯҚТАН МЕНІ АЯҚТАН 
ШАЛҒЫСЫ ШАЛҒЫСЫ 

КЕЛЕТІНДЕР КЕЛЕТІНДЕР 
КӨПКӨП

АЙМАҚ СПОРТЫ АЙМАҚ СПОРТЫ 
ДАМЫМАЙ, ДАМЫМАЙ, 

ҚАЗАҚ СПОРТЫ АЛҒА ҚАЗАҚ СПОРТЫ АЛҒА 
ЖЫЛЖЫМАЙДЫЖЫЛЖЫМАЙДЫ

ЕЛІМІЗДЕ ЕЛІМІЗДЕ 
ШАХМАТТАН ЖЕКЕ ШАХМАТТАН ЖЕКЕ 

МЕМЛЕКЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІК 
БАПКЕР ДЕ ЖОҚБАПКЕР ДЕ ЖОҚ

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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БИЫЛ 31-ШІ РЕТ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛЫП ТҰРҒАН АЛАМАНДА 14 КОМАНДА 
БАҚ СЫНАЙДЫ. ЕЛІМІЗДІҢ ҚАЗІРГІ ЧЕМПИОНДАРЫ «ТОБЫЛ» АЛҒАШҚЫ 
ТУРДА «АҚЖАЙЫҚТАН» БАСЫМ ТҮСТІ. БЕС ДҮРКІН ҚАЗАҚСТАН 
ЧЕМПИОНЫ «АСТАНА» ҚАРАҒАНДЫДАН КЕЛГЕН «ШАХТЕРДІҢ» 
ҚОРҒАНЫСЫН БҰЗА АЛМАДЫ. ТУРДЫҢ ОРТАЛЫҚ КЕЗДЕСУЛЕРІНІҢ 
БІРІНЕН САНАЛҒАН «ҚАЙРАТ» ПЕН «АҚТӨБЕ» АРАСЫНДАҒЫ МАТЧ 
АЛМАТЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖЕҢІСІМЕН АЯҚТАЛДЫ. МАУСЫМНЫҢ ЕҢ ҮЛКЕН 
ЖАҢАЛЫҚТАРЫНЫҢ БІРІ – ТҰҢҒЫШ РЕТ ЕЛ ЧЕМПИОНАТЫНДА VAR 
ЖҮЙЕСІ ҚОСЫЛДЫ. 

Биылғы маусымның беташар ойы-
ны Шымкенттегі Қажымұқан Мұңайт
пасов атындағы Орталық стадионда 
өтті.  Маусымаралық үзілісте Премьер
лигада ойнауойнамауы белгісіз болған 
«Ордабасы» қаржылық қиындықтарды 
жеңіп, ақыры аламанға қосылды.  Беларусь 
маманы Александр Седневтен тәлім алатын 
шымкенттік команда 1турда Қазақстан 
премьерлигасына биыл ғана қосылған 
«Мақтаарал» командасын қабылдап, 1:1 
есебімен тең ойнады. Ойынның 18ми-
нутында «Мақтааралдың»шабуылшысы 
Биляль Себаихи осы маусымдағы алғашқы 
голды соғып, командасын алға шығарды. 
Бірақ, алаң иелері көп күттірмей, арада 20 
минут өткенде таразы басын теңестірді. 
«Ордабасы» сапынан Ньюадзи Серж гол 
соқты. 

Ойынның екінші жартысы алмаке-
зек шабуылдармен өрбіді. Есепте алға 
шығуға екі жақтың да мүмкіндіктері 
болғанымен, бірде шабуылшылар мүлт 
кетіп жатса, енді бірде қақпашылары 
қырағалық танытты. Есеп ойын соңына 
дейін өзгерген жоқ. Осылайша, «оңтүстік 
дербиі» тең аяқталды.

№31
ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫНЫҢ 

ЖАҢА МАУСЫМЫ ЖАЛАУЫН КӨТЕРДІ

«ОРДАБАСЫ» (Шымкент) – 
«МАҚТААРАЛ» (Мақтаарал) – 1:1

Гол соққандар: Себаихи, 18 (0:1), Ньюадзи Серж 38 (1:1)
Ескерту алғандар: Әмірсейтов, 24, Чикида, 60;
«Ордабасы»: Шайзада, Астанов,Батищев, Кристиано, Гедеш (Тәжібай, 

67), Ньюадзи (Халматов, 85), Сұлтанов, Тұрсынбай, Хаджиев (Ваганов, 71), 
Абдумажитов, Шәмші;

«Мақтаарал»: Литовченко, Ахматов, Бобоев (Оралбай,69), Бруно 
(Жаксыбайұлы,60), Жұматов (Тұзакбаев,79), Западня, Әмірсейтов, (Чикида, 46), 
Потапов, Рүстемов, Себаихи (Кенжебек, 79), Юденков;

Төрешілер: Чесноков (Өскемен), Панин (Қостанай), Акбаров (Семей);
VAR төрешілері: Тевяшов (Орал), Тергеусізов (Алматы);
5 наурыз. Шымкент қаласы. Қ.Мұңайтпасов атындағы стадион.  

1000 жанкүйер.
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ГЕРЛИЦ 
ЗАВОЕВАЛ 

БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ 

ИГР-2022
КАЗАХСТАНЕЦ АЛЕКСАНДР 
ГЕРЛИЦ СТАЛ БРОНЗОВЫМ 
ПРИЗЕРОМ ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГР-2022 В ПЕКИНЕ.

Спортсмен занял третье место 
в парабиатлоне. Александр Герлиц 
проявил себя на дистанции 10 кило-
метров (LW6).

Первым на финише был канадец 
Марк Аренц. Второе место осталось 

за украинцем Григорием Вовчинским.
Добавим, что награда Герлица стала первой в активе 

сборной Казахстана.

* * *
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил 

с бронзовой медалью Паралимпиады-2022 казахстанско-
го спортсмена Александра Герлица.

«На Паралимпийских играх в Пекине казахстанский би-
атлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в 
гонке на 10 км. Это первая медаль Казахстана на Зимних 
паралимпийских играх в Пекине. От всей души поздравляю 
Александра и желаю ему дальнейших спортивных достиже-
ний!»  написал в Twitter КасымЖомарт Токаев.
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Бетті дайындағандар – 
Бек ТӨЛЕУ, Мәдина АСЫЛБЕК

МОРОЗОВ – 
КЕЗЕҢ ЖЕҢІМПАЗЫ

АЗИЯ БІРІНШІЛІГІ:  
БЕС БОКСШЫ ҚЫЗЫМЫЗ  

ФИНАЛДА
ИОРДАНИЯНЫҢ АММАН ҚАЛАСЫНДА БОКСТАН 
ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ АЗИЯ БІРІНШІЛІГІ 
ЖАЛҒАСУДА.

Жартылай финал жекпежектерінің қорытындысы бойын-
ша, бес қазақстандық боксшы қыз ақтық сынға жолдама алды.

ҚР ҰОК мәліметінше, 46 келідегі Диана Елеусіз өзбекстан-
дық Жасми Тохировадан, 48 келідегі Гауһар Зарден үндістан-
дық қарсыласынан жеңілді. 52 келідегі Шахназ Тайыржанова, 
54 келідегі Айша Сариевалар да үнді спортшыларына есе жі-
берді. 57 келідегі Анар Сәлімбай иорданиялық Ая Сувиндехтке 
2:3 есебімен жол берді. Ауыр салмақтағы Аружан Зейноллаева 
өзбек қыз Собирахан Шахобидиновадан жеңілген.

50 келідегі Карина Тоқыбай, 60 келідегі Ұлдана Тубай, 63 
келідегі Нұрсулу Сүйенәлі, 66 келідегі Аружан Жанғабаевалар 
жартылай финал кездесулерінде жеңіске жетті. Сондайақ, 
80 келідегі Құралай Егінбайқызы өзбекстандық Рукшон 
Парпиеваны 5:0 есебімен ұтты.

Осылайша, бес боксшы қызымыз Азия чемпионатының 
финалында жұдырықтасады.

БИАТЛОННАН 
ӘЛЕМ КУБОГЫНЫҢ КЕЗЕҢІ 

ӨТЕТІН ЕЛ АНЫҚТАЛДЫ
ЭСТОНИЯ БИАТЛОННАН ӘЛЕМ КУБОГЫНЫҢ КЕЛЕСІ 
КЕЗЕҢІН ҚАБЫЛДАЙДЫ.

Бұл туралы Olympic.kz сайты хабарлады. Жарыстар Отепя 
қаласында өтеді. Бағдарлама спринт, массстарт және эстафе-
талық жарыстардан тұрады.

Әлем кубогы кезеңі 1013 наурызға жоспарланған.

БАС ЖАТТЫҚТЫРУШЫНЫҢ 
ЖОСПАРЫ ҚАНДАЙ?

ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНЫҢ БАС БАПКЕРІНІҢ 
МІНДЕТІН АТҚАРУШЫ АНДРЕЙ КАРПОВИЧ АЛДАҒЫ 
ЖОСПАРЫ ТУРАЛЫ АЙТТЫ.

Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкерінің міндетін 
атқарушы Андрей Карпович алғашқы сұхбатын Қазақстан 
футбол федерациясының баспасөз қызметіне берді.

– Сенім білдіргені үшін Қазақстан футбол федерациясына 
алғысымды айтамын. Ұлттық құраманы жаттықтыру – мен 
үшін үлкен абырой және жауапкершілік. Алға қойылған мақсат 
– екі ойын қорытындысы бойынша Молдованы жеңіп, УЕФА 

Қазақстандық конькиші Сергей Морозов 
бұл қашықтықты 36,12 уақыт көрсеткішті 
бағындырып, кезең жеңімпазы атанды.

Екінші орынды жапон Рику Цутия 
(36,40), қола жүлдені норвегиялық конькиші 
Педер Конгшауг (36,40) иеленді.

1. Сергей Морозов (Қазақстан) –  
36.12;

2. Рику Цутия (Жапония) +0,28 
3. Педер Конгшауг (Норвегия) +0,28

Фото: ҚР ҰОК

Ұлттар лигасының «С» дивизионында қалу. Әзірге одан басқа 
ештеңе жоспарламадық.

Ең алдымен кездесулерге қатысатын ойыншылардың 
тізімін айқындау қажет. Командаға шақырылатын футболшы-
лар алға қойылған тапсырманы түсінуге тиіс. Оң нәтижеге 
жету үшін ғана жасыл алаңға шығу міндет. Бүгіннен бастап 
футболшылардың физикалық жағдайын бақылаймыз. Бұл жат-
тықтырушылар штабының жұмысы. Уақыттың өте аз екенін 
жақсы түсінеміз.

Өкінішке қарай, Серікжан Мужиков жарақат алып, ұзақ 
мерзімге қатардан шығып қалды. Біз Қазақстанда жүргендік-
тен чемпионат пен ойыншылардың барлығын жақсы білеміз. 
Басты басымдығымыз осы. Барлық үміткерлер бойынша 
мәліметтер жинап жатырмыз. Футболшылардың ұзартылған 
тізімі бар, алайда нақты тізім оқужаттығу жиынында анықта-
лады. Жаңа ойыншылар шақырылады.

Біздің міндет – ойын тәжірибесі бар және алдағы қос ой-
ында нақты тапсырмаларды орындай алатын мықты футбол-
шыларды жинау, – деді Андрей Карпович.

ҚҰРМАНҒАЛИЕВ – ЕКІ ДҮРКІН 
КҮМІС ЖҮЛДЕГЕР

КАТАРДА ҮСТЕЛ ТЕННИСІНЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДА «WTT YOUTH STAR CONTENDER» ТУРНИРІ 
ӨТУДЕ.

Аталған сынға қазақстандық Алан Құрманғалиев та қа-
тысып жатыр. Жарыс қорытындысы бойынша қазақстандық 
спортшы екі күміс медаль жеңіп алды.

Жекелей сында ол катарлық Мохаммед әл Салуатиді 3:0, ту-
нистік Юссеф Айдлиді 3:0, австриялық Юлиан Рзихаушеканы 
3:1, болгариялық Ян Величковты 3:1 есебімен жеңіп, финалда 
жапониялық Тамито Ватанабеден 1:3 есебімен ұтылды.

Жұптық сында Кұрманғалиев тунистік Юссеф Айдлимен 
бірге күміс жүлдегер атанды.

ТАЕКВОНДОШЫЛАРЫМЫЗ 
ҮЗДІК ҮШТІККЕ ЕНДІ

ТАЕКВОНДОДАН ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЙЕЛДЕР ҚҰРАМАСЫ 
32-ШІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ FAJR OPEN ТУРНИРІНДЕ 
ҮЗДІК ҮШТІККЕ ЕНДІ, ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ ҚАЗАҚСТАН 
ТАЕКВОНДО ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ.

Бұған дейін қоржынымызға 73 келідегі Жансель Дениздің 
күміс медалі мен 62 келінің өкілі Әмина Нұрғазықызы иелен-
ген қола жүлденің түскенін хабарлағанбыз.

Өкінішке қарай, жарыстың екінші күнінде аруларымызға 
сәттілік те, әділ төрелік те жетіспеді. Даянгқа шыққан төрт 

ХАМАРДА ЕРЛЕР АРАСЫНДА 500 МЕТР ҚАШЫҚТЫҚҚА СПРИНТ ЖӘНЕ КЛАССИКАЛЫҚ 
КӨПСАЙЫС БОЙЫНША ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ АЯҚТАЛДЫ.

НАДЕЖДА – 
ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕР

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ НАДЕЖДА МОРОЗОВА КЛАССИКАЛЫҚ 
СЫНДА 500 МЕТР ҚАШЫҚТЫҚҚА ЖҮГІРУДЕН ҮШІНШІ 
ОРЫН ИЕЛЕНДІ.

Хамарда (Норвегия) конькимен жүгіруден спринтерлік және 
классикалық көпсайыстан әлем чемпионатында жерлесіміз 
Надежда Морозова 38.590 уақытпен жалпы есерте үшінші орынға 
жайғасты.

Көш басында жапониялық Михо Такаги тұр. Ал екінші орын 
оның отандасы Аяно Сатоның еншісінде. 

қызымыздың екеуі – Мария Севостьянова (57 келі) мен Айгүл 
Елубай (+73 кг) ширек финалға жетіп, жартылай финалдың 
жолдамасы үшін таласта жергілікті спортшыларға жол берді.   

Әйелдер құрамасының жаттықтырушысы Сәуле Сардарованың 
айтуынша, Әйелдер арасындағы доданың халықаралық деген аты 
болмаса, төрешілердің арасында бір де бір шетелдік маман жоқ. 
Төрешілік ету тек жергілікті арбитрлерге тапсырылған. Бұл жай-
тқа қатысты өзге елдер де шағымын жеткізген.

Дегенмен мұның өзі таеквондошыларымыздың алғашқы 
үштікті түйіндеуіне кедергі келтіре алған жоқ.

Ал еншісінде 36 ұпайы бар Иран көш бастаса, екінші 
орынға Өзбекстан құрамасы жайғасты.

ҮЗДІК ОНДЫҚТЫҢ  
ҚАТАРЫНДА

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КОНЬКИШІ ЕКАТЕРИНА АЙДОВА 
НОРВЕГИЯНЫҢ ХАМАР ҚАЛАСЫНДА ӨТІП ЖАТҚАН ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫНДА 500 МЕТР ҚАШЫҚТЫҚҚА ЖҮГІРУДЕН 
БАҚ СЫНАДЫ.

Айдова 38,40 секунд уақыт көрсетіп, мәреге жетінші бо-
лып жетті.

Бірінші орынды голландиялық Фемке Кок, екінші орынды 
австриялық спортшы Ванесса Герцог және үшінші орынды 
Польша спортшысы Анжелика Войчик иеленді.

Еске сала кетсек, 2022 жылғы Бейжің Олимпиадасында 
Екатерина Айдова дәл осы қашықтықты 38.54 жүгіріп өтіп, 
20шы нәтиже көрсеткен болатын.

ДІНМҰХАМЕД ҚАШКЕН 
«ЖАЛЬГИРИСКЕ» АУЫСТЫ

ЛИТВАНЫҢ БІРНЕШЕ ДҮРКІН ЧЕМПИОНЫ "ЖАЛЬГИРИС" 
КЛУБЫ 22 ЖАСТАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОРҒАУШЫ 
ДІНМҰХАМЕД ҚАШКЕНМЕН КЕЛІСІМШАРТҚА ОТЫРДЫ.

Қашкен кәсіби карьерасын 2016 жылы «Астанада» 
бастаған. Ол Қазақстан премьерлигасында 19 ойын өткіз-
ген.  «Астанадан» бөлек, «Жетісу», «Ақтөбе» және «Қайсар» 
командаларында өнер көрсеткен.

Биылғы жылы ол Қарағандының «Шахтерімен» келісім-
шартқа отырған. Алайда бір айдан кейін кетіп қалды.

«Жальгирис» клубын қазақстандық маман Владимир 
Чебурин жаттықтырады.

фото: olympic.kz
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Дәрмен СӘДУАҚАСОВ, ГРОССМЕЙСТЕР:

ЕЛІМІЗДЕ ШАХМАТТАН ЖЕКЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК БАПКЕР ДЕ ЖОҚ
ЖАҚЫНДА  МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ 
ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН «СПОРТ ПЕН ДЕНЕ 
ШЫНЫҚТЫРУДЫ ДАМЫТУ» МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 
КЕҢЕЙТІЛГЕН АЛҚА МӘЖІЛІСІНДЕ ГРОССМЕЙСТЕР 
ДӘРМЕН СӘДУАҚАСОВ ЕЛІМІЗДІҢ ШАХМАТЫНДА 
ҚОРДАЛАНҒАН БІРАЗ МӘСЕЛЕ БАР ЕКЕНІН АЙТТЫ.

МӘСЕЛЕ

– Қысқы спорттағы басты мәсе-
ле не?

– Біз – жас мемлекетпіз. Біз келе-
сі Олимпиада ойындарында жеңіске 
жетудің жолдарын табамыз және оған 
бүгіннен бастап дайындалуымыз ке-
рек. Сондықтан өзіміздің базалары-
мыз, кешендеріміздің болуы маңы-
зды. Могул жолын салуға миллион-
даған доллар кетпейді. Қазір біздің 
жаттығу жасайтын орындарымыз 
тіптен кішкентай. Инфрақұрылымды 
дамытуға тиіспіз.

– Олимпиада неге сәтсіз аяқтал-
ды?

– Олимпиадашыларда мынадай 
түсінік бар: яғни спортшыға фи-
зикалық қабілеттен бөлек, сәттілік 
те қажет. Біздің ПТРтестілеуден 
жолымыз болмады. Бұған кім жа-
уапты екенін білмедім. Бәлкім, 
Халырақалық олимпиада комитеті, 
мүмкін Бейжіңдегі ұйымдастырушы-
лар болар. Әйтеуір ПТРтест нәтиже-
сі 3 сағатқа кешікті.

– Бейжіңге дейін сізді айып-
тағандар бар. «Спортшылардан 
ақша жинаған» деген сөздер ай-
тылды...

– Бұл арандатушылық екені анық. 
Команданың сәтсіз өнер көрсетуі 
үшін әдейі жасады.

Сосын мен мұны қалыпты жағдай 
деп бағалаймын. Өйткені нәтиже бар 
жерге тұмсығын тыққысы келетіндер 
табылады. «Егер менен артық нәтиже 
көрсеткілерің келсе, орнымды боса-
туға дайынмын» деп айтқанмын.

– Өзіңіз осындай ұрыс-керіс, 
жанжалдарға жақын жүретін жан-
сыз ба?

– Жоқ, мен ондай емеспін. 
Кикілжіңді ұнатпаймын. Бірақ 

мені мәжбүрлейді. Бұл да қалыпты 
жағдай. Сондай кезде одан сайын 
жігерленемін. Өз саламның үздігімін 
деп айта аламын.

– ҰОК бас хатшысы Андрей 
Крюков фристайл-могулға 537 
миллион теңге бөлінгенін мәлім 
етті. Осы қаржыны бөлгенде оны 
спортшылар қолдарына ала ма?

– Бізге әрбір тиын жетті. Сосын 
спортшылардың картасына аудару 
туралы ұсыныстың бастамашысы-
мын. Бапкерлер емес, осы күні спорт-
шылар өздері алады. Бапкерлер ақ-
шаға араласқан емес.

– Жақында сіздің құрбыңыз 
Елена Хурсталева бір сұхбатын-
да жасөспірімдерден ересектерге 
ауысқанда көптеген спортшыны 
жоғалтып алатынымызды айтты. 
Бұған қандай фактор себеп?

– Бірнеше себебі бар. Олимпиада 
орталығына, қателеспесем, 12 жастан 
қабылдайды. Сосын 20 жасқа дейін 
жүруге болады. Бірақ олар жалақы 
төлемейді. 1820 жастағы ересек 
адам мүлде ақша алмайды. Амал 
жоқ, туғантуыстарының есебінен 
күн көреді. Сосын спортты тастап, 
жұмыс істеп кетеді. Біреуі көлік жөн-
дейтін орталықта, екіншісі мейрамха-
нада даяшы болып жүреді. Сол кезде 
көбісінен айырылып қаламыз.

– Ресейде шаңғы федерациясын 
бұрынғы спортшы Елена Вяльбе 
басқарады. Оның осы жолғы 
шешімдері мен атқарған жұмысы-
ның арқасында олар жақсы нәти-
жеге қол жеткізді. Бізге де сондай 
тәжірибе қажет пе?

– Бұл жерде мәселе өте нәзік. Ресей 
– үлкен мемлекет. Оларда спортқа 
көп ақша бөлінеді. Вяльбе – өзі 

Олимпиада чемпионы. Дайындаған 
жобасын қолға алып, шенеуніктердің 
кабинетіне барған. Жолы болып, 
олар қолдаған. Міне, соның құрамды 
таңдау кезінде және басқа тәуекел ет-
кен шешімдері өз жемісін берді.

Осы ретте Юлия Галышеваны 
айтайын. Ол қалай Олимпиада жүл-
дегері атанды. Мен құрама тізгінін 
ұстаған кезде Сәкен Мұсайбеков 
Мәдениет және спорт вицемини-
стрі болып тағайындалды. Жолым 
болды ма, әлде қажетті сөзді тауып 
айта алдым ба, екеуміздің ойымыз бір 

жерден шықты. Мен ол кісіге медаль 
әкелеміз деп уәде еттім. 2015 жылдан 
бастап Олимпиадаға дейін бізде мәсе-
ле болған емес. Жарыстарға уақтылы 
қатысып тұрдық. Қаңтар оқиғасы 
кезінде ғана қиындық туындады.

– Ал қазір фистайл-могулда 
қандай мәселе бар?

– Бізге осы маусымды аяқтау 
керек болып тұр. Өйткені дәл қазір 
қаржы жоқ. Ұлттық олимпиада ко-
митеті министрліктен ақша алмаған. 
Сондықтан алдағы әлем кубогының 
үш кезеңіне қатыса алмаймыз. 

– Министр Дәурен Абаев нәтиже 
көрсетпеген бапкерлерді ауыстыру 
керек деп жатыр. Бізде жаттықты-
рушылар қабілеттерін шыңдаумен 
айналыса ма?

– Спорт бір орында тұрмайды. 
Мен үнемі ізденемін. Бапкерліктен 
бөлек, спорттық медицинаға қы-
зығушылық танытамын. Сәуір айын-
да Ресейдің Пермь қаласына спорт-
тық медицина бойынша семинарға 
барамын.

Әңгімелескен
Бек ТӨЛЕУ

Елена КРУГЛЫХИНА:

МЕНІ АЯҚТАН 
ШАЛҒЫСЫ 
КЕЛЕТІНДЕР КӨП

ФИРСТАЙЛ-МОГУЛДАН ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНЫҢ БАС 
БАПКЕРІ ЕЛЕНА КРУГЛЫХИНА ДА СҰХБАТ БЕРДІ. ОЛ БЕЙЖІҢДЕГІ 
СӘТСІЗДІКТІ ҚОРЫТЫНДЫЛАП, ӨЗІНЕ ТАҒЫЛҒАН АЙЫПТАРҒА ЖАУАП 
БЕРДІ.

«Біз Ерлан Лұқпанұлымен 
бұған дейін де бірнеше рет кез-
десіп, елдегі ахуалды талқы-
ладық. Өкінішке қарай, соңғы 
кездері сырттағы оқиғалар да 
жағдайды ушықтырып жа-
тыр. Теңгенің бүгінгі ахуа-
лын көріп отырмыз. Тиісінше 
инфляцияның болуы да заң-
дылық. Мұның бәрі алдағы 
уақытта жұмыс орындарының 
қысқаруына да әкелуі мүмкін. 
Мұнайгаз секторына да қауіп 
төніп тұр. Өздеріңіз білесіз-
дер, мұнайгаз компаниялары 
Ресеймен байланысын үзіп 
жатыр. Қазақстанға қатысты 
мәселелер де көтеріліп жатыр. 
Бұл өз кезегінде біздің эконо-
микаға да қауіп. 

Өзім «Болашақ» бағдарла-
масымен Питтсбург қаласын-
да оқыдым. Бұл шаһар Эндрю 
Карнегидің арқасында бір 
кездері болат өнеркәсібінің 
орталығы болған. Дәл осы 
шаһарда әлемдегі болаттың 
71 проценті өндірілген. ХХ ға-
сырдың 60жылдары ол жақта 
дағдарыс орнады. Себебі болат 

Қытай мен Кореяда да өндіріле 
бастады. Салдарынан АҚШ
тың болат өндірісі тоқтады. 
Жұмыс орындарынан айы-
рылған Питтсбург үлкен күй-
зеліске ұшырады. Өзөзіне 
қол жұмсау, мародерлік белең 
алды. Ал қазір олар АҚШтағы 
өмір сүруге ең қолайлы қала 
саналады.

Олар бұл дағдарыстан қа-
лай шықты? Олар спортты 
дамытты. Инвестицияның бар-
лығын спортқа құйды, амери-
кандық футбол, хоккей және 
бейсболға арналған үш стади-
он салды. Бүгінде «Питтсбург 
Пингвинз» хоккей клубын 
барлығы біледі. Сол арқылы 
олар елдің, ұлттың, адамдар-
дың рухын көтерді. 

Ұлт рухы дегеніміз – 
спортты өмірі көрмейтін ана-
мның әлем чемпионатындағы 
Қазақстанның нәтижесі қан-
дай екенін сұрауы, спортты 
білмейтін жұбайымның таң 
атпай тұрып Головкиннің 
жекпежектерін тамаша-
лауы. Ұлт рухы дегеніміз 

– адамдардың ешкім мәжбүр-
лемейақ өзгелерге жанкүйер 
болуы. Мұның бәрі қажет-
тілік, адам баласы белгілі бір 
жетістіктермен мақтанғанды 
қажет етіп тұрады. 

Өкінішке қарай, Олимпиада 
ойындарындағы соңғы нәти-
желер көңіл көншітпейді. Бұл 
тек спорттық нәтиже туралы 
емес. Бүгін залда отырғандар-
дың барлығы спортқа тікелей 
қатысы бар адамдар және олар 

халықтың мақтануына сеп бо-
латындар. Сондықтан да қазір 
терең ойланып, дұрыс шешім 
қабылдайтын уақыт екенін 
түсінуіміз керек. Себебі үлкен 
зауыттар салу – өте күрделі 
әрі ұзақ уақытты талап ететін 
бағдарлама. Үкіметтің жағдай-
ды тұрақтандыру үшін қолдан 
келгеннің бәрін жасап жатқа-
ны түсінікті. Дей тұрғанмен 
спорт жағына көбірек ден қою 
керек деп ойлаймын.

Шахматқа тікелей қатысым 
болғандықтан, соңғы уақытта 
біздің шахматта сапалы сер-
піліс болды деп айта аламын. 
Соңғы он жылда шахматшы-
ларымыз әлем чемпионатта-
рында 40тан астам медаль 
иеленді. Әйелдер құрамасы екі 
рет әлемнің үздік үштігінің қа-
тарына енді. Жақында ғана 17 
жастағы Бибісара Асаубаева 
блицтен әлем чемпионатын-
да топ жарды. Оның еңбегі 

еленіп, тіпті Мемлекет бас-
шысының қабылдауында да 
болды. Біздің әйелдер құрама-
сы өте жас, тиісінше дәл осы 
құрамның өзі тағы 15 жылдай 
олимпиадаларда медаль үшін 
таласуға қауқарлы. Олардың 
артынан еріп келе жатқан қы-
здарымыздың өзі қаншама. 
Бәсеке өте жоғары. Ал ерлер 
арасындағы шахматта қаржы-
ландыру мәселесі өзекті. Тіпті 
жеке мемлекеттік бапкердің 
өзі жоқ. Біздің бапкер тоғы-
зқұмалақтан да мемлекеттік 
бапкер болып қызмет етеді. 

Тағы бір жайт, шахмат-
тың өңірлердегі дамуына 
да тоқталғым келеді. Ата
аналардың балаларының бо-
лашағы үшін салып жатқан 
қаржысының арқасында 
Алматы, НұрСұлтан қалала-
рында шахматтан нәтиже ауыз 
толтырып айтарлық. Жан ба-
сына шаққандағы қаржылан-
дыру бағдарламасы өңірлерге 
қажет. Себебі ауылаймақтар-
дағы атааналардың балалары-
на инвестиция құюға жағдайы 
келмейді. Сондықтан басты 
қалалардан бөлек шағын қа-
лаларда және ауданауылдарда 
да секциялар, орталықтар ашу 
үшін күш салу қажет», деді 
алқа жиналысында гроссмей-
стер Дәрмен Сәдуақасов.
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Жеребе қорытындысы бо йын ша 
командалар екі топқа бөлініп, олардың 
жеңімпаздары финалда турнир кубогына 
таласты. Бас спорттық жүлде ақтық сай-
ыста жеңіске жеткен «Qazaqstan» РТРК 
командасына бұйырды. Екінші орынды 
«Жетінші арна» қызметкерлері иелен-
ді. Қола жүлде «Хабар» агенттігінің 
қоржынында. Жүлделі төртінші орын 
«Baq.kz» ақпараттық порталының ару-
ларына тапсырылды. Жарысқа белсенді 
қатысқан «Еуразия – Бірінші арнасы» 
телеарнасы – «Көрермен көзайымы», 
«Egemen Qazaqstan» газеті – «Ең сүй-
кімді команда», «Ай қын» газеті «Ең сұлу 
команда» аталымдарын иеленіп, бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

«Жарыс мақсаты – журналис
тер арасындағы достықты арттыру, 
Халықаралық әйелдер мерекесімен құт-
тықтау. Спорт тық сайыс болғандықтан 

салам атты өмір салтын насихаттау. 
Достық бар жерде – өсу бар, бірлік бар 
жерде – береке бар. Соны қолдап, бүгін 
осындай ісшара өткізіп жатырмыз. Бұл 
жерде маңыздысы – жүлделі орын алу 
емес, осында келіп қатысу, бас қосып, 
бірбірімен танысу. Біздің де ұйымдасты-
рудағы мақ сатымыз  сол», деді ИИДМ 
бас па сөз хатшысы Жанжігіт Омар хан.

Айта кетерлігі, турнирге Qazaq 
geophysics және Kazakhmys barlau 
компания лары қолдау білдірді. Ұйым
дастыру жұмыстарына BAQ League жур-
налистер лигасы ат салысты. BAQ League 
БАҚ ұжымдары үшін тимбил динг. Бұған 
дейін минифутболдан тоғыз маусым 
және волейболдан чемпио нат өткізген. 
Жалпы алғанда, BAQ League маусымда-
рына Қазақстанның түрлі өңірлерінен 
50ден астам БАҚтан 700ден астам 
журналист қатысты.

БАҚ ӨКІЛДЕРІ 
ВОЛЕЙБОЛ ОЙНАДЫ
СПОРТТЫҚ ІС-ШАРА 8 НАУРЫЗ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ӘЙЕЛДЕР КҮНІНЕ ОРАЙЛАСТЫРЫЛДЫ

ОЛЬГАНЫҢ ҚЫЗЫ ДА ЧЕМПИОН

ТӨРТ СПОРТ МЕКТЕБІ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

ӨСКЕМЕНДЕ БАЙКШЕРИНГ БАР

Дәулет ТҰРЛЫХАНОВ:

АЙМАҚ СПОРТЫ ДАМЫМАЙ, 
ҚАЗАҚ СПОРТЫ АЛҒА ЖЫЛЖЫМАЙДЫ
ЖАҚЫНДА МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ 
ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН «СПОРТ ПЕН ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУДЫ ДАМЫТУ» 
МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН КЕҢЕЙТІЛГЕН АЛҚА МӘЖІЛІСІНДЕ ГРЕК-РИМ, 
ЕРКІН ЖӘНЕ ӘЙЕЛДЕР КҮРЕСІ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ДӘУЛЕТ 
ТҰРЛЫХАНОВ СПОРТ САЛАСЫНДАҒЫ БІРАЗ МӘСЕЛЕНІ ҚОЗҒАП, ОБЛЫСТЫҚ 
СПОРТ БАСҚАРМАЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ БАТЫЛ ОЙЛАР АЙТТЫ.

ОЛИМПИАДАДАҒЫ  
СӘТСІЗДІК

– Біз неге Токио мен Бейжіңде сәт-
сіз өнер көрсеттік. Бізге спорт кешен-
дері жетіспейді, жағдай жасалмаған 
деген сылтауларды азайту керек. 
Бұқаралық спортты дамытудың мем-
лекеттік бағдарламасының арқасын-
да Қазақстанның облыстары мен об-
лыс орталықтарында көптеген спорт 
кешендері салынды. Бүгінгі таңдағы 
ең негізгі проблема жаттықтырушы-
ларда болып тұр. Жаттықтырушы – 
спорттағы ең маңызды адам.

Екі жыл бойы немеремді грек
рим күресіне беремін деп жаттықты-
рушы таба алмадым. Облыстық спорт 
басқармасының басшысынан грек
рим күресінен неше бапкер бар де-
сем, 32 жаттықтырушы деп айтты. 
Бірақ баланы кімге беру керектігін 
көрсете алмады.

Қысқы Азия ойындары кезінде 
даңғарадай кешендер салынды. Ал 
қазір соның көбісі бос тұр. Өйткені 
бұқаралық спортқа рұқсат етілме-
ген. Барлық коммуналдық мекемелер 
ақша табуды ойлайды. Ал бірақ ком-
муналдық шығындарын мемлекеттік 
бюджеттен жауып отыр. Жөндеу жұ-
мыстарына да қаржыны мемлекеттен 
алады. Соған қарамастан жалға беріп, 
ақша табады. 

ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАРҒА ДЕГЕН 
КӨЗҚАРАС ӨЗГЕРУІ КЕРЕК

Бапкерлерге деген көзқарасты өз-
гертпей, спортта нәтиже болмайды. 
Амал жоқ, жан басына шаққандағы 
нормативтік қаржыландыру бағдар-
ламасы бойынша жұмыс істеуге ке-
теді. Қазір сол бағдарлама арқылы 
көбірек ақша табуға болады. Егер 
бапкерлердің жағдайын жасамасақ, 
тек өздерін ойлап, ақша табудың жо-
лына түседі.

Осы бағдарлама бойынша комис-
сия құру керек. Бұл бағдарламаның 
елдегі спортты дамытуға қанша-
лықты пайдасы барын анықтау керек.

Осы ретте облыстық спорттың 
басшыларының назарын аударғым 
келеді. Сіздерді әкімдер тағайындай-
ды. Қаржыны да әкімдік бөледі. Бірақ 
Мәдениет және спорт министрлігін-
де басымдық беретін спорт түрлері 
бар. Әкімдеріңіз футболды жақсы 
көреді екен деп, бюджеттің 70 пайы-
зын ойын түрлеріне салып тастауға 
болмайды ғой. Сосын қалған ақша 
олимпиадалық спорт түрлеріне бөлі-
неді. Соны ескеру керек. Бәріміздің 
илеп жүргеніміз бір терінің пұшпағы. 
Қазақ спортының имиджін көтеру 
қажет.

Соңғы 4 жылда қай облыс қан-
дай спорт түрлеріне қаржы бөлгенін 

анықтау керек. Ревизия жүргізілуі 
тиіс. Осыдан кейін бәрі белгілі бо-
лады.

Грекрим, еркін күрес түрлерін-
де 10 салмақтан бар. Олимпиадалық 
даярлау орталықтары жарыстарға 
тек 34 салмақ түрлерін ғана қаржы-
ландырады. Қалғаны ақшаны қайдан 
табады? Ал негізі кемі 2 құрамды 
қаржыландыру керек. Ол деген 20 
адам. Егер олай істемесе, жаба салған 
дұрыс шығар.

Егер облыстық спорт басқармала-
ры тарапынан қолдау болмаса, қазақ 
спорты алға жылжымайды. Үнемі 
әкімдермен ұрыстықкерістік. Бірақ 
өз мақсатымызға жететінбіз. Мәселе 
вицепремьерге дейін жететін.

Сыртқы имиджді ойлауымыз ке-
рек. Осылай жүре берсек, ештеңе де 
өзгермейді. Қазір басты кураторымыз 
Ералы Тоғжанов сөйлеген кезде бәрі 

дұрыс деп бастарын шұлғып отыр. 
Мәселе айтқандары тым сирек.

Біз кезінде көркем гимнастшымыз 
Әлия Юсупованы Ресейге жіберіп, 
Олимпиадаға дайындадық. Атақты 
Ирина Виннерден тәлім алды. Илья 
Ильиннің жұбайын Олимпиадаға 
қоса ертіп апардық. Бейжіңде алтын 
алды. Серік Сәпиев пен Ермахан 
Ыбырайымовтың қандай жолдан өт-
кенін жақсы білесіздер.

Енді Халықаралық олимпиада 
комитетінің мамандарын шақырып, 
дәріс оқытуымыз керек. Бізге ма-
мандарды даярламаса болмайды. 
Париж Олимпиадасына үш жыл 
қалды. Ойланбаса болмайды. Эконо
микамыздың шамасы жетеді. Әрбір 
облыс бір Олимпиада жүлдегерін 
дайындай алады. Мысалы, Солтүстік 
Қазақстан облысының басқалардан 
несі кем?

ОБЛЫСТЫҚ СПОРТ 
БАСҚАРМАЛАРЫН ҚОЛДАУ 

МАҢЫЗДЫ
Спортшылар айтқандай, облыстық 

спорт басқармаларына ревизиялық тек
серіс қажет. Олар еліміздің спорттық 
имиджін ойлайтындай болуы қажет. 
Спорт басқармаларына бақылауды кү-
шейту қажет. Соңғы екіүш жыл көлемін-
де қандай спорт түрлерін қаржыланды-
рғанын құжат жүзінде талап ету керек. 
Көбісі Олимпиада чемпионы, медалі 
қажет дегенді ойламайтыны байқалады. 
Әйтеуір, әкім тиіспей, орнымнан алып 
тастамаса болды дегенмен өмір сүреді. 
Сосын спортшылар арасындағы қажеті 
жоқ интригадан арылуымыз керек.

Осы күні қандай бапкер жаттықты-
ратынын спортшылар шешетін болған. 
Бұл сұмдық. Бұрын мұндайды атымен 
есті мейтін едік. Ал қазір қалыпты жағ
дайға айналған. 

 
АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ  

АЙЫНА 70 МЫҢ ЕУРО АЛАДЫ 
Сосын ол бапкерлердің жалақысы 

туралы айтты. Сербияда өткен бокстан 
әлем чемпионатында екі алтын медаль 
алған бапкер Қайрат Сәтжанов пен 
Astana Pro Team велокомандасы ның бас 
менеджері Александр Винокуровтың 
айлығын салыстырды.

«Бокстан құраманың бас бапкері 
Қайрат Сәтжановтың 9 баласы бар. Ол 
жыл бойы үйінде болмайды. Ала тын жа-
лақысы – 700 мың теңге. Вело команда 
басшысы Александр Вино куровқа, қа-
телеспесем, 70 мың еуро төленеді. Осы 
дұрыс па?», дейді Дәулет Тұрлыханов.

ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ БАСПАСӨЗ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ӨТКЕН MИИР PRESS CUP – 2022 
ТУРНИРІНЕ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАҚ-ТАРДАН 7 ҚЫЗДАР КОМАНДАСЫ 
ҚАТЫСТЫ: «QAZAQSTAN» РТРК, «ХАБАР» АГЕНТТІГІ, «ЖЕТІНШІ АРНА», 
«ЕУРАЗИЯ – БІРІНШІ АРНАСЫ», «BAQ.KZ» АҚПАРАТТЫҚ ПОРТАЛЫ, 
«EGEMEN QAZAQSTAN» ЖӘНЕ «АЙҚЫН» ГАЗЕТТЕРІ.

ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ МАҚТАНЫШЫ, 
ҮШ ОЛИМПИАДА 
ОЙЫНДАРЫНЫҢ ЖҮЛДЕГЕРІ 
ОЛЬГА РЫПАКОВАНЫҢ ҚЫЗЫ 
АНАСТАСИЯ АНАСЫНЫҢ 
ЖОЛЫН ҚУЫП, ҮШ ҚАРҒЫП 
ЖӘНЕ ҰЗЫНДЫҚҚА СЕКІРУМЕН 
ЖАСТАЙЫНАН АЙНАЛЫСЫП 
КЕЛЕДІ. 

Анасы Ольга Рыпакова өз тәжіри-
бесімен бөлісті, шыдамдылық, сын 
сәтте дұрыс шешім қабылдау секілді 
қасиетті оған бала кезінен үйретті. 
Анастасияның нәтижесі де көп күт-
тірген жоқ. Қазірдің өзінде облыс, 
ел біріншіліктерінде сан мәрте топ 
жарып үлгерді.

Жақында Өскемендегі Ольга 
Рыпакова атындағы жеңіл атле-
тика манежінде ел чемпионаты 
аяқталды. Анастасия бұл жолы 
да ерледі. Ұзындыққа секіруден 
6 метр 11 см секіріп, ел чемпи-
оны атанды. Семейлік Надежда 
Дубовицкая 1 метр 96 см нәтижемен 

Қазақстан чемпионы атанса, өске-
мендік Елизавета Матвеева қола ме-
даль иегері болды. Сонымен қатар 
риддерлік Арина Гладышева мен 
Регина Митрофанова 1500 метрлік 
қашықтықта күміс пен қола медаль 
иеленді.

Өскемендегі жеңіл атлетика 

манежінде осы наурыз айында 16 
мен 18 жасқа дейінгі саңлақтар 
арасында тағы екі республикалық 
біріншілік өтпек. Пандемиядан бір 
жарым жыл бойы есеңгіреп қалған 
спортшыларымыздың екінші тыны-
сы ашылып, енді алысқа шабатыны 
барлығымызды қуанта бергей...

ДӘЛ ҚАЗІР СЕМЕЙДЕ ТӨРТ СПОРТ МЕКТЕБІ 
БАР. ОЛАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ ӨЗ ЕСІГІН БАЛҒЫН 
СПОРТШЫЛАРҒА КЕҢІНЕН АШҚАН. ОСЫ 
СПОРТ МЕКТЕПТЕРІНДЕ ТӨРТ МЫҢНАН 
АСТАМ БАЛА МЕН ЖАСӨСПІРІМ ТЕГІН 
ЖАТТЫҒУДА. ОНЫҢ ҮСТІНЕ ҚАЛАДАҒЫ 
22 СПОРТ ФЕДЕРАЦИЯСЫ МЕН ТҮРЛІ 
БАҒЫТТАҒЫ 27 СПОРТ КЛУБЫНДА СПОРТТЫ 
СЕРІК ЕТКЕНДЕРГЕ БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ 
ЖАСАЛҒАН.

Семей қалалық спорт бөлімінің басшысы Ерлан 
Әубәкіровтің айтуынша, бұқаралық спортты дамытуда 
қалада көп игі істер атқарылған. «Арена», «Голд Кинг», 
«Цементник» спорт кешендерінде жаттығатын жастарға 
қызмет көрсету тегін. Қаладағы «Локомотив», «Спартак» 
стадиондарына күрделі жөндеу жасалмақ. Ол ол ма, 
«Отель номад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мә-
дени спорты кешені бассейнінде мүмкіндігі шектеулі ба-
лаларға жүзу бойынша тегін қызмет көрсетіледі. Қорыта 
айтқанда, Семей спортында елеулі өзгерістер бар.

Мәселен, Шығыс кенті мен 19шы 
және 28ші шағын аудандарда фут-
бол алаңдары пайдалануға берілді. 
Шағын ауданда тұратын тұрғындардың 
өтінішін орындау мақсатында мұн-
да шайбалы хоккей қораптарын салу 

қолға алынды. Қаладағы екі мұз манежі 
тұрғындардың жиі бас қосатын сүйікті 
жеріне айналған.

Олимпиада ойындарының чемпио-
ны Борис Александров атындағы спорт 
сарайы, Стаханов көшесіндегі дене 

шынықтыру кешені күрделі жөндеуден 
өткен. Мұнда да бұқаралық спортты 
мұрат еткендер қалаған уақыттарында 
келіп тегін жаттыға алады. 

Былтыр облыс орталығында бай-
кшеринг, яғни велосипедтерді жалға 
алудың  автоматтандырыған жүйесі іске 
қосылғанын айта кетейік. Міне, өзендер 
өрнектеген өскелең қала Өскеменнің 
басшылығы осындай игілікті істер 
атқаруда.

ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМІ ЖАҚСЫЛЫҚ ОМАР ШАҺАРДАҒЫ 
СПОРТ САЛАСЫН ДАМЫТУҒА ЕРЕКШЕ КӨҢІЛ БӨЛЕДІ. БОС 
УАҚЫТЫНДА ӨЗІ ДЕ ФУТБОЛ ОЙНАП, БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫҢ 
ЖАНДАНУЫНА ЖАН САЛЫП ЖҮРГЕН АЗАМАТТЫҢ  ТЫНДЫРҒАН 
ІСТЕРІ БАРШЫЛЫҚ. 

Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Қазақ спорты газетінің Шығыс Қазақстан облысындағы өз 

тілшісі

Суреттерде: Өскемендегі жабық жүзу бассейні, Рыпакова 
атындағы жеңіл атлетика манежінде бұқаралық спорт жары-
стары жиі өтеді.

Суреттер автордікі.Ф
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«АСТАНА» (НҰР-СҰЛТАН) – «ШАХТЕР» 
(ҚАРАҒАНДЫ) – 0:0 

Ескерту: Габышев, 26, Дарабаев, 43, Қуат, 54, Бейсебеков, 67, 
Досмағамбетов, 76, Назаренко, 90;

Алаңнан қуылды: Ламанж, 90+5;
«Астана»:  Милошевич, Бейсебеков (Кусяпов, 70), 

Бескоровайный, Дарабаев, Қуат (Эбонг, 62), Манзорро, Айымбетов 
(Камара, 80), Поляков (Басманов,80), Сильва, Томасов, Эуженио;

«Шахтёр»: Шацкий, Габышев, Граф, Досмағамбетов 
(Назаренко, 89), Каньяс, Маляров, Муртазаев (Тәттібаев, 84), 
Назымханов (Ламанж, 89), Рустемович (Адуев, 70), Чосич, 
Букорац;

Төрешілер: Затула (Өскемен), Кольев (Павлодар), Лесив 
(Семей);

VAR төрешілері: Сахи (Қызылорда), Тасыбаев (Павлодар); 
5 наурыз. Нұр-Сұлтан қаласы. «Астана Арена» стадионы. 

2000 жанкүйер;

НұрСұлтандағы «Астана Арена» стадионына жиналған 2000 
жанкүйер «Астана» мен «Шахтер» арасындағы текетіресті тамаша-
лады. Екі команда да өткір шабуыл ұйымдастырғанымен қақпаға 
гол соғылмады. 

Бұл ойында екі команда да бір ұпайдан алады. Алайда, ойын-
нан кейін белгілі болғандай, «Астана» регламент ережелерін сақта-
мағандықтан оларға жеңіліс жазылуы әбден мүмкін. Өйткені, елор-
далықтардың бас бапкері Срджан Благоевич алаңға жеті бірдей ле-
гионер қоя беріп, өрескел қателік жіберді. Жарыс ережесі бойынша 
алаңда бір уақытта алты легионер (Еуразиялық Экономикалық Одақ 
елдерінен бөлек) ойнауы тиіс. Ал «Астана» бас бапкері болса, ой-
ынның 80минутында Абат Айымбетовті либериялық Мохаммед 
Каамарға ауыстырып, легионерлер санын жетеуге арттырып жіберді. 
Дегенмен, әзірге Қазақстанның кәсіпқой футбол лигасы ресми мәлім-
деме жасамады. 

«АТЫРАУ» (АТЫРАУ) – 
«АҚСУ» (АҚСУ) – 0:0

Ескерту алағандар: Тұңғышбаев, 12, Нәбиханов, 40, 
Хижниченко, 66, Катрич, 89;

«Атырау»: Айрапетян, Барановски, Бисси, Гжельчак 
(Қалыбаев, 87), Нәбиханов, Петрович, Сапаров (Антанавичиус, 
63), Сейтқалиев (Плетнев, 63), Такулов, Тарасов, Филипович 
(Катрич, 75);

«Ақсу»: Кучеренко, Гаджибеков, Жақсыбаев, Жырғалбекұлы, 
Қайыркенов (Бакаев, 69.), Какимов (Оспанов, 88), Құлжанов 
(Красотин, 69), Әбікен, Сүйімбаев, Тұңғышбаев (Марат, 78), 
Хижниченко (Смаилов, 78);

Төреші: Гороховодацкий, (Алматы), Бельский (Тараз), 
Навроцкий (НұрСұлтан);

VAR төрешілері: Рахымбаев (Алматы), Тихонюк (Ақтөбе);
5 наурыз. Атырау қаласы. «Мұнайшы» стадионы. 100 

жанкүйер;

Қазақстан премьерлигасына жаңадан қосылған «Ақсу» коман-
дасы алғашқы ұпайларын алып үлгерді. Ақсулықтар «Атыраумен» 
сырт алаңда 0:0 есебімен ойнады. Жалпы «Ақсудың» құрамы жаман 
емес. Еліміздегі біраз тәжірибелі ойыншыларды жинаған команда 
маусым қорытындысы бойынша үздік алтылыққа кіріп жатса, таң 
қалмаймыз. Дегенмен, «Атыраумен» болған ойында «ақсулықтар-
дың» жеңіске жететіндей мүмкіндігі болып еді. Бірақ, шабуылшы 
Сергей Хижниченко гол соғатын жүз пайыздық мүмкіндікті мүлт 
жіберіп алды.

«КАСПИЙ» (АҚТАУ) – 
«ҚЫЗЫЛЖАР» (ПЕТРОПАВЛ) – 1:0

Гол соққан: Әділ, 66;
Ескерту алғандар: Панюков, 24, Мартинс, 69, Коне, 85;
«Каспий»: Аязбаев, Ардазишвили, Әділ (Телеш, 78), 

Барановский, Бондаренко, Киреенко (Нүсіп, 83), Нарзілдаев, 
Нұрғалиев, Тайкенов, Тигруджа (Дмитренко, 87), Цуцкич;

«Қызылжар»: Лобанцев, Живкович, Зорич, Каршакевич, 
Бушман (Козлов, 75), Мартинс, Мурачев, Нкололо (Сидоренко, 
84), Панюков (Мульдинов, 66), Подио (Коне, 66), Шмидт; 

Төрешілер: Измайлов (Талдықорған), Карлов (Павлодар), 
Павлов (Алматы); 

VAR төрешілері: Ноженко (Талдықорған), Васютин (Алматы); 
5 наурыз. Ақтау қаласы. «Жас Қанат» стадионы. 1500 

жанкүйер.

Былтырғы маусымда үздік төрттіктің төрінен орын алған 
«Қызылжар» маусымды сәтсіз бастады. Ақтауда «Каспий» клубымен 
алаңға шыққан Андрей Карповичтің командасы 0:1 есебімен ұтылып 
қалды. Бір қызығы, ақтаулықтардың «Қызылжар» командасына сонау 
2016 жылдан бері «тісі батпай» жүрген еді. Араға алты жыл салып, 
«Каспий» 10 ойынға (2 тең, 8 жеңіліс) созылған жеңіссіз серияны бұзды. 

«ТҰРАН» (ТҮРКІСТАН) – «ТАРАЗ» (ТАРАЗ) – 0:0

Ескерту алғандар: Федин, 4, Тәубай, 34, Гадрани, 43, Байтана, 
54, Залеский, 75, Нұрдаулет, 90+6; 

Алаңнан қуылды: Әбілғазы, 85;
«Тұран»: Тоқотаев, Диакате, Залеский, Керімжанов, Клещенко, 

Мұсабеков (Тапалов, 90+13), Нұрғалиев (Таипов, 89), Нөсербаев 
(Мұхаммед, 77), Осучукву, Әбілғазы, Федин; 

«Тараз»: Сейсен, Ахметов, Байтана, Гадрани, Гамаков 
(Шахметов, 90), Даиров, Жұмабек (Дос Сантос, 90+6.), Кеңесбек 
(Джуниор, 90+14), Қожамберді (Караман, 90), Әмірханов, Тәубай 
(Нұрдәулет, 90+6); 

Төрешілер: Кучин (Қарағанды), Калачев (Атырау), Конивец 
(Қарағанды);

VAR төрешілері: Нұрмұстафина (Теміртау), Магау (Алматы); 
5 наурыз. Түркістан қаласы. «Тұран Арена» стадионы. 

4000 жанкүйер.

«Тұран» мен «Тараз» арасындағы матчқа 4000 жанкүйер жинал-
ды. Бұл осы турдағы екінші үздік көрсеткіш. 

Түркістандық команда биылғы жылдың басында бас бапкерлікке 
Владимир Газзаевті тағайындаған болатын. Бұған дейін «Ақтөбе», 
«Тобыл» сияқты командалармен жұмыс істеп, ештеңе өндірмеген 
бапкер «Тұранды» түрлендіре алар ма екен?! 

«ҚАЙРАТ» (АЛМАТЫ) – «АҚТӨБЕ» (АҚТӨБЕ) – 2:0

Гол соққан: Канте, 67пен (1:0), Канте, 83 (2:0); 
Ескерту алғандар: Оразов, 7, Гуральски, 36, Канте, 83;
«Қайрат»: Устименко, Баньяк, Буранчиев, Гуральски, 

Қасаболат, Кейлер, Жоао Пауло (Ульшин, 90+4), Сейдахмет, 
Үсенов (Швырев, 61), Алвеш, Шушеначев (Канте, 61);

«Ақтөбе»: Покатилов, Балашов, Видемонт, Гинаитис 
(Қыбырай, 84), Ерланов, Жулпа, Логвиненко, Маляров, Оразов 
(Камболов, 79), Алвеш, Шомко (Кеңесов, 73);

Төрешілер: Московченко (Павлодар), Белоградов (Павлодар), 
Филоненко (Тараз);

VAR төрешілері: Байымбет (Тараз), Лабашов (Атырау);
6 наурыз. Алматы қаласы. «Орталық» стадион. 9200 

жанкүйер; 

1турдың орталық кездесулерінің бірінен саналған бұл ойын 
«Қайраттың» жеңісімен аяқталды. Маусым басында алматылықтар-
дың бас бапкері Құрбан Бердыев биыл чемпиондық атаққа таласа-
мыз дегенді айтқан. Былтырғы маусымда Қазақстан кубогына ғана 
ие болған Бердыевтің командасы жақында Қазақстан Суперкубогын 
ұта алмады. Команданың ойын өрнегі анау айтқандай керемет деп 
айта алмайсың. Дегенмен, бір қуанарлығы, Құрбан Бердыев осы 
маусымда жергілікті футболшыларға басымдық беретін сияқты. 
«Ақтөбемен» болған ойыннан кейін баспасөз мәслихатында Құрбан 
Бекиұлы жастарға көбірек сенім артатынын алға тартты. Алғашқы 
турда Данил Устименко, Дамир Қасаболат, Данияр Үсенов, Арсен 
Буранчиев сынды жігіттер ойынның алғашқы минутынан алаңға 
шықты. Тіпті былтырғы маусымда алаң жиегін күзетіп отырған 
Еркебұлан Сейдахметтің өзіне Бердыевтің өзі үлкен үміт артып 
отыр. Ол «Ақтөбемен» болған ойында тоқсан минут ойнап шықты. 
Қысқасы, «Қайрат» Қазақстан премьерлигасындағы ең жас коман-
да. Ұжымның орташа жасы 22,8 жасты құрайды.

Ал «Ақтөбеге» келсек, бәрі керісінше. Жергілікті жанкүйерлер 
бас бапкер Владимир Мухановтың жүргізіп отырған саясатына 
көңілдері толмай жатыр. Әсіресе жергілікті футболшыларға көңіл 
бөлу, жастарды қатарға қосу Мухановтың миына да кіріпшықпай-
ды. Айтпақшы, «Қайратпен» болған ойында «Ақтөбеге» жаңадан 
келген Жерар Гоу өзінің бұрынғы командасына қарсы ойнай алма-
ды. Команда басшылары алдынала берілген тізімде Жерар Гоудың 
нөмірін дұрыс көрсетпеген. 

Ойынға келсек, «Қайраттың» жеңіске жетуіне гвинеялық ша-
буылшы Хосе Канте үлес қосты. Ол ойынның 61минутында Артур 
Шушеначевтің орнына шығып, қалған жарты сағаттың ішінде дубль 
авторы атанды.  

«ТОБЫЛ» (ҚОСТАНАЙ) – 
«АҚЖАЙЫҚ» (ОРАЛ) –1:0

Гол соққан: Сергеев, 79;
Ескерту алғандар: Малый, 16, Жарынбетов, 81, Сапанов, 90;
«Тобыл»: Мокин, Васильев, Йованчич (Жарынбетов, 59), 

Қаиров, Малый, Марочкин, Бриджидо, Мұжықов (Тағыберген, 
17), Сергеев, Томашевич, Тошич (Жақсылыков, 59); 

«Ақжайық»: Махновский, Газданов (Антипов, 83), Имнадзе 
(Кордич, 83), Әбдірахманов, Омаров, Өміртаев (Карпенко, 27, 
Саулет, 67), Приндета, Сабино Дос Сантос, Сапанов, Црнчевич 
(Стаменкович, 83), Шустиков; 

Төрешілер: Омаров (Алматы), Бейжанов (Петропавл), 
Быстров (Сарань)

VAR төрешілері: Гаузер (Петропавл), Кучма (Көкшетау);
6 наурыз. Қостанай қаласы. «Тобыл Арена» стадионы. 

1500 жанкүйер. 

«Тобылдың» бас бапкері Александр Москаленконың жеңісті 
сериясы жалғасып жатыр. 1турда қостанайлықтар 1:0 есебімен 
«Ақжайықты» жеңді. Осылайша, «Тобыл» өткен маусымды бір-
ге санағанда 12 матч бойы жеңілмей келе жатыр – 10 жеңіс, 2 тең 
ойын. Доп айырмасы – 26:9. 

Қазақстан премьерлигасында қалтқұлт күй кешіп жүрген бір 
команда болса, ол – «Ақжайық». Былтыр әупірімдеп жүріп Премьер
лигадағы орнын сақтап қалған оралдықтардың жеңіске жетпеген-
деріне 9 ойын болды. Былтыр 28 маусымда олар «Таразды» 3:0 
есебімен ұтқан. Бірақ, сол жеңістен кейін жанкүйерлері жеңістің 
не екенін естерінен шығарып алды.  

Едіге ОРАЗ

№31
ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫНЫҢ ЖАҢА МАУСЫМЫ ЖАЛАУЫН КӨТЕРДІ

1
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КАК СТЕПАНОВ АБГОЛЬЦА ИЗ 
СОСТАВА ВЫВЕЛ

Степанов быстро стал лидером 
коллектива. Как на поле, так и вне 
его. Стёпе (так его называли в коман-
де) доверили капитанскую повязку. 
Не всем, впрочем, была по душе его, 
как теперь принято говорить, авто-
ритарность. Однажды бомбардир 
«Кайрата» тех лет Виктор Абгольц 
честно сказал – не капитан, дескать, 
Степанов, а атаман какойто. За что 
и поплатился. После этого рыжево-
лосый форвард перестал попадать в 
состав. Почему? Да потому что Стёпа 
имел точно такое же влияние и на 
тренеров. Практически он решал: кто 
выйдет на поле.

КАК СТЕПАНОВ 
С МАСЛАЧЕНКО ПОСПОРИЛ

В первый же сезон Вадим 
Степанов отметился несколькими 
забитыми мячами. А когда однажды 
взялся бить штрафной, почти с цен-
тра поля, многие подумали: будет на-
вес в штрафную. Хлёсткий удар ни-
зом, и вратарь, не ожидавший такого 
подвоха, не успел среагировать. Гол!

После этого штрафные стали ещё 
одной фишкой Степанова. Както в 
межсезонье «Кайрат» встречался с 
московским «Спартаком». В воротах 
краснобелых Владимир Маслаченко. 
Тот самый, позже – блестящий 

комментатор. В сорока метрах от 
штрафной москвичи нарушают пра-
вила. Защита хочет выстроить стенку, 
но Маслаченко кричит:

– Не нужно, слишком далеко до 
ворот. 

И тут  Стёпа,  обращаясь  к 
Маслаченко:

– Ставь, Володя, стенку. А то 
худо будет.

– Да ты не добьёшь…

– Ну, это мы ещё посмотрим!
Выстрел получился на загляденье, 

в верхнюю девятку. Маслаченко пры-
гнул, но не достал.

– Ну, что тебе я говорил. Не по-
слушался. Теперь умнее будешь, 
– смеялся, принимая поздравления 
одноклубников Степанов.

КАК СТЕПАНОВ ИЗ СБОРНОЙ 
СССР СБЕЖАЛ

Уникальность футболиста из 
АлмаАты заставила тогдашнего 
тренера сборной СССР Гавриила 
Качалина обратить на него внимание. 

Степанова пригласили на сборы глав-
ной команды страны. Стёпа больше 

месяца работал в поте лица на юге 
страны. Но по всему чувствовалось, 
что такой распорядок ему не по душе. 
Подходит он к Качалину:

– Отпустите меня на сутки. Потом 
все отработаю.

Качалин – человек интеллигент-
ный, но твёрдый:

– Всё понимаю, но нельзя. 
Требования у нас такие. Отпущу 
тебя, другие начнут отпрашиваться.

Проходит ещё неделя. Степанов 
всё так же усердно работает на 
тренировках. К нему нет никаких 
замечаний. И опять он к настав-
нику с той же просьбой. Качалин 
вновь отказал. А следующим утром 
Степанова на тренировке уже не 
будет. И вечером тоже. Он ушёл 
не в самоволку. Насовсем. Собрал 
вещи и…

Т а к  з а к о н ч и л а с ь  к а р ь е р а 
Степанова в сборной Советского 
Союза. На его место в центр оборо-
ны пригласили армейца Альберта 
Шестернёва, который позже стал ка-
питаном сборной.

Алим АНАПЬЯНОВ

– Я стоял перед выбором – стать футболистом 
или волейболистом, – рассказывает Амангельды 
Клычбаевич. – По примеру своего старшего то-
варища по двору Тимура СЕГИЗБАЕВА, уже 
игравшего в «Кайрате», отправился к известно-
му в то время футбольному наставнику Георгию 
Алексеевичу КОЗЕЛЬКО. У него тогда трениро-
вались известные в будущем карайтовцы Фарид 
ХИСАМУТДИНОВ, Владимир КИСЛЯКОВ, дру-
гие ребята. Вообще, в то время мальчишки быстро 
меняли ориентиры в спорте. Прогремел в боксе 
Абдысалан НУРМАХАНОВ – и все бежали запи-
сываться в секцию бокса. Стал чемпионом борец 
Амангельды ГАБСАТАРОВ – все потянулись в 
зал борьбы. И я не был исключением. Пробовал 
себя и в боксе, и в борьбе. В школе занимал-
ся еще и волейболом. Тренировал нас тогда на 
«Спартаке» Геннадий ПАРШИН. Так получилось, 

что тяжело было действовать на два фронта. 
Иногда пропускал футбол. И Георгий Алексеевич 
все время через Баху (Бахыт СЕГИЗБАЕВ – млад-
ший брат Тимура Сегизбаева. – А. А.) передавал 
мне приветы.

Однажды мне даже сообщили, что я должен 
ехать на спартакиаду школьников по футболу. 
Я пришел на тренировку, и мне такую нагрузку 
дали, что все желание отбили заниматься этим ви-
дом спорта. В волейболе было более комфортно. 
Не так устаешь. Тем более что рост у меня был 
188 сантиметров. А волейбол считался привиле-
гией высокорослых.

– Вы помните свой первый крупный успех 
на волейбольной площадке?

– Юношеская сборная Казахстана, в составе 
которой я выступал, в 1964 году выиграла брон-
зовые медали первенства СССР. Со мной на одной 

площадке находился Николай РАГОЗИН, с кем 
потом я многие годы играл за «Буревестник» и 
«Дорожник».

– А как вы оказались в главной команде 
республики?

– Мне было всего 18 лет, когда пригласили 
в «Буревестник». Сразу же принял боевое кре-
щение на Кубе. Помню, в тот олимпийский год 
наша команда шла в лидерах. В Москве встал 
вопрос о зарубежной поездке одного из коллек-
тивов на остров Свободы. Там мы провели 10 
встреч. И сумели выиграть четыре. Причина на-
ших поражений была в том, что с нами не было 
Валерия КРАВЧЕНКО и Олега АНДРОПОВА. 
Они в составе сборной СССР готовились к играм 
в Мехико. Практически мы играли без блока. 
Частенько выпускали тогда и меня. Запомнилось 
то, что одну игру мы проводили на футбольном 
поле. Стадион вмещал 18 тысяч болельщиков. И 
он был практически полный.

– Вы были и в составе сборной Казахстана, 
когда наша дружина стала первой на профсо-
юзной спартакиаде СССР...

– Да, такое не забыть. Помню первую встречу с 
Украиной – бесспорным фаворитом того времени. 
В их составе были чемпионы мира и Олимпийских 
игр ПОЯРКОВ, ИВАНОВ, БЕЛЯЕВ и дру-
гие известные мастера. Тут наш капитан Жан 
САУРАМБАЕВ подвернул ногу. И на место рас-
пасовщика вышел я. Знаете, получилось. Мы су-
мели выиграть 3:1. Потом мне ФУРАЕВ, тренер 
молодежной сборной СССР, сказал: «Думал, ты 

только в атаке хорош. Оказывается, и на распа-
совке можешь играть».

– Вы 11 лет играли за «Буревестник» и 
сменивший его «Дорожник». Что особенно за-
помнилось?

– Чемпионство 1969 года. Мы досрочно стали 
первыми. Оставалось еще две игры в Ростове
на Дону. Несколько наших основных игроков 
из Риги, где мы выиграли у «Радиотехника» и 
обеспечили себе золотые награды, сразу уехали 
домой. И последние матчи на площадке играла 
молодежь. Запомнилось еще то, что в следующем 
сезоне мы принимали в Кубке европейских чем-
пионов команду из Венгрии. Не знаю, почему, но 
мы играли не во Дворце спорта имени 50летия 
Октября (ныне – имени Балуана Шолака. – А. 
А.), а в зале Казахского института физкультуры. 
Болельщики, как птицы на ветках, сидели даже 
на балках. Их было много. И частенько ктото 
срывался и падал с грохотом...

– Почему «Дорожник» не смог достойно 
продолжить добрые традиции своего предше-
ственника?

– Многие ветераны закончили свою игровую 
карьеру. На смену им пришла молодежь. В коман-
де семидесятых годов старичками оставались я, 
Слава ШАПРАН и Коля Рагозин. Мы бились как 
могли, но самое высокое место было четвертое 
в 1979 году.

– После завершения спортивной карьеры 
вы занялись тренерской деятельностью?

– Зангар ДЖАРКЕШЕВ, занимавший в то 
время высокий пост в спорткомитете Казахской 
СССР, устроил меня в республиканскую школу 
высшего спортивного мастерства. Но мне позво-
нили из Шевченко (ныне Актау) и попросили по-
мочь команде «Каспий» сыграть переходные игры 
для выхода в высшую лигу. И я поехал. Оказалось, 
что надолго. Мы выиграли переходные игры и в 
следующем сезоне уже выступали в когорте силь-
нейших. Мне нравилось. К тому же зарплату пла-
тили высокую. Больше, чем я получал в АлмаАте. 
Даже чуть не обыграли мой родной «Дорожник» 
в алматинском Дворце спорта. Помню, с трибун 
кричали: «Верните Султанова обратно!»

– И вы вернулись?
– Не в команду, а только домой, в АлмаАту. 

Работал в спортивных школах города, помогал 
Нелли ЩЕРБАКОВОЙ тренировать «Глотур», был 
старшим тренером талдыкорганского «Жетысу», 
в ДЮСШ №6 занимался с резервом. И, наконец, 
в 2017 году я возглавил возрожденный из пепла 
«Буревестник». Сейчас он снова безоговороч-
ный лидер в Казахстане. Его тренирует Марат 
ИМАНГАЛИЕВ. А я на заслуженном отдыхе, 
слежу за успехами алматинских волейболистов. 
Надеюсь, они выступят и на международной арене.

Алим АНАПЬЯНОВ

СИБИРЯК ИЗ 
«КАЙРАТА»  

В НАЧАЛЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ ЦВЕТА 
«КАЙРАТА» ПРИЕХАЛ ЗАЩИЩАТЬ ИРКУТЯНИН ВАДИМ СТЕПАНОВ. 
НЕУСТУПЧИВЫЙ ЗАЩИТНИК С ХОРОШО ПОСТАВЛЕННЫМ УДАРОМ. 
УМЕЛ, КАК ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ, ЧИТАТЬ ИГРУ. С ХАРАКТЕРОМ 
БЫЛ ПАРЕНЬ, ДА ЕЩЁ С КАКИМ!

В КОНЦЕ 1960-Х - НАЧАЛЕ 1970-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА МУЖСКОЙ ВОЛЕЙБОЛ 
БЫЛ В КАЗАХСТАНЕ НА ПОДЪЕМЕ. АЛМАТИНСКАЯ КОМАНДА «БУРЕВЕСТНИК» БЫЛА 
ЧЕМПИОНОМ СССР И ДВАЖДЫ ВЫИГРЫВАЛА КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. 
ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ТОЙ СЛАВНОЙ КОМАНДЫ БЫЛ АМАНГЕЛЬДЫ СУЛТАНОВ, 
КОТОРЫЙ В ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ ПОДАВАЛ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ В ФУТБОЛЕ.

В истории «Кайрата» Степанов – это уникальный случай. Дважды он ста-
новился лучшим бомбардиром команды, будучи игроком линии обороны! И это 
в высшем эшелоне СССР. Таких игроков в других коллективах советской элиты 
и в помине не было. В Высшей лиге за «Кайрат» он провел 203 матча, забил 24 
гола. В Первой лиге отыграл 45 игр и забил 8 мячей. В играх на Кубок СССР на его 
счету 17 матчей и 2 взятия ворот. При этом в матчах чемпионата Степанов 
ни разу не был заменен!

Кайратовцы Олег ВОЛОХ, Олег МАЛЬЦЕВ, Евгений КУЗНЕЦОВ и Вадим СТЕПАНОВ готовятся к тренировке.

АМАНГЕЛЬДЫ СУЛТАНОВ.

ЛЕГЕНДА «БУРЕВЕСТНИКА»  

Амангельды Султанов (в нижнем ряду в центре)  «В волейболе было более комфортно. Не так устаешь. 
Тем более что рост у меня был 188 сантиметров. А волейбол считался привилегией высокорослых».
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ЧЕГО ХОЧЕТ КАРПОВИЧ?

БОЙЦОВСКАЯ ЛИГА ВОШЛА  
В ТОП-25 ЛУЧШИХ ПРОМОУШЕНОВ МИРА

Отметим, 9 марта было объяв-
лено об отставке прежнего настав
ника национальной команды Тал
гата Байсуфинова и назначении 
Кар повича, который будет временно 
исполнять обязанности главного тре-
нера сборной Казахстана.

"Спасибо Казахстанской федера-
ции футбола за доверие! Для меня 
большая честь и ответственность  
тренировать национальную команду. 
Перед нами стоит задача  выиграть у 
сборной Молдовы по сумме двух мат-
чей и остаться в дивизионе С Лиги 

наций УЕФА. О дальнейших планах 
пока не думаем.

Необходимо определиться со 
списком игроков на предстоящие 
игры. В свою очередь, ребята, ко-
торые будут в команде, должны 
понимать, какая задача стоит перед 
нами. Необходимо работать только 
с одной мыслью – добиться поло-
жительного результата. С сегодняш-
него дня начнем следить за физи-
ческим состоянием футболистов, 
это уже внутренняя работа тренер-
ского штаба. Прекрасно понимаем, 

что времени катастрофически мало.
По поводу состояния здоровья 

игроков  к сожалению, уже есть 
потери. Мы знаем, что Серикжан 
Мужиков изза травмы выбыл на 
неопределенный срок. Наше преи-
мущество в том, что мы находимся 
в Казахстане, знаем чемпионат и 
футболистов. Сейчас начнется ин-
формационная работа по всем кан-
дидатам. Есть расширенный список 
футболистов, однако окончательный 
состав будет определен ближе к учеб-
нотренировочному сбору. В команде 
появятся и новые имена.

Наша задача  собрать сильней-
ших игроков, получающих игровую 
практику и способных решать кон-
кретные задачи в предстоящих двух 
играх. Пока о перспективах говорить 
не приходится",  сказал Карпович.

НОВЫЙ НАСТАВНИК СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ 
АНДРЕЙ КАРПОВИЧ ОЗВУЧИЛ ЗАДАЧИ НА МАТЧИ ЛИГИ 
НАЦИЙ С МОЛДОВОЙ, А ТАКЖЕ НАЗВАЛ ГЛАВНУЮ ПОТЕ-
РЮ КОМАНДЫ, СООБЩАЕТ САЙТ КАЗАХСТАНСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ФУТБОЛА.

Как отметил президент лиги «Naiza» 
Нурбек Карабала, для казахстанского 
ММА – это отличный показатель. На столь 
высокую позицию не удавалось подняться 
ни одному казахстанскому промоушену.

– В этом году будем стремиться вой-
ти в топ рейтинга. В этом нам поможет 
усердный труд команды и постоянная под-
держка наших фанатов,  говорит Нурбек 
Карабала.

Среди 350 ММАорганизаций мира по 
версии «Fight Matrix» находятся более 4000 
бойцов. Рейтинг промоушенов мира обнов-
ляется официальной авторитетной амери-
канской базой «Fight Matrix» еженедельно.

«Fight Matrix»  это независимый аме-
риканский портал системы рейтингов в 
MMA. Рейтинги на сайте генерируются 
программным обеспечением, создаются 
собственным движком (CIRRS  Combat 
IntelliRating and Ranking System) и осно-
ваны только на официальных результатах. 
Все поединки рассматриваются в хроноло-
гическом порядке для определения теку-
щего рейтинга.

Ранее в ряде СМИ появились но-
вости, что прокуратура Люксембурга 
в январе 2021 года возбудила дело в 
отношении Abacanto SA  платежного 
агента и держателя лицензии казах-
станской велокоманды. Речь якобы 
идет об обвинениях в подделке до-
кументов и мошенничестве.

"Если честно, обо всей этой истории 
я узнал из прессы, и до этого момента я 
не был знаком с деталями данного рас-
следования. Судя по всему, речь идет 
о какойто юридической процедуре, 
которая была инициирована год назад, 
когда управляющим директором компа-
нии Abacanto был другой человек, в то 
время как я выполнял чисто спортивные 
функции до лета 2021 года. Официально 
после определенного перерыва к работе 

с командой я вернулся в январе это-
го года, так что мне сложно чтолибо 
комментировать по данному вопросу", 
 сказал Винокуров.

Напомним, что олимпийский 
чемпион был уволен с должности 
генерального менеджера велоко-
манды в июне 2021 года, до этого он 

некоторое время осуществлял только 
спортивные функции. А августе же 
новое руководство объявило о его 
возвращении. С 2022 года Винокуров 
снова взял на себя все функции по 
комплектованию состава гонщиков и 
персонала, а также по всей спортив-
ной деятельности проекта.

В последней игре турнира казах-
станский клуб встретился с датским 
«Ольборг Пайретс» и одержал победу со 
счетом 4:1. В составе «Сарыарки» шайбы 
забросили Сергей Барбашев (4я минута), 
Степан Грымзин (31я), Андрей Яковлев 
(35я) и Никита Аноховский (60я); у 
датчан отличился Йен Эдмондсон (45я).

Таким образом, «Сарыарка» заняла 
второе место на Континентальном Кубке, 
уступив польской «Краковии» – она вы-
играла оба матча финального раунда и 
стала победителем турнира, обеспечив 
себе участие в Лиге Чемпионов в следу-
ющем сезоне. 

ЛИГА РОБОТОВ

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ ОТКРЫЛИ  

В АКТАУ

КОМАНДА СТОЛИЧНЫХ ШКОЛЬНИКОВ СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ ЗАВЕТ-
НЫХ ПУТЕВОК В США И МОСКВУ ПО ИТОГУ НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНА-
ЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ FIRST. ВСЕГО В ЧЕМПИОНАТЕ ПРИ-
НЯЛ УЧАСТИЕ 661 УЧАЩИЙСЯ СО ВСЕГО КАЗАХСТАНА. 112 КОМАНД С 
УВЛЕЧЕНИЕМ И АЗАРТОМ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ НАУЧНЫЕ, ИН-
ЖЕНЕРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. 1300 ЗРИТЕЛЕЙ НАБЛЮ-
ДАЛИ ЗА ЧУДЕСАМИ РОБОТОТЕХНИКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
ЮНЫЕ ЭНТУЗИАСТЫ-ТЕХНИКИ.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, СО-
ОБЩИЛИ В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ.

ВИНОКУРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА «АСТАНЫ» 

«САРЫАРКА» ПОБЕДОЙ ЗАВЕРШИЛА 
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ КУБКЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
ASTANA QAZAQSTAN TEAM 
АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ ПРО-
КОММЕНТИРОВАЛ КОРРЕ-
СПОНДЕНТУ VESTI.KZ ИНФОР-
МАЦИЮ О СУДЕБНЫХ РАЗБИ-
РАТЕЛЬСТВАХ.

КАРАГАНДИНСКАЯ «САРЫАРКА» 
ПРОВЕЛА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЧ ФИНАЛЬНОГО РАУНДА 
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА ПО 
ХОККЕЮ.

Соревнования FIRST делятся на 
несколько категорий в зависимости 
от возраста участников, типа и слож-
ности заданий:

– Категория FIRST Lego League 
Explore – 69 лет.

– Категория FIRST LEGO League 
Challenge – 1016 лет.

– Категория FIRST Tech Challenge 
– 1218 лет.

В этом году участники выполня-
ли задания по теме «Грузовые пере-
возки».

Инновационные проекты столич-
ных интеллектуалов были продума-
ны и основательны. Помимо защиты 
инновационных проектов, участники 
соревновались в играх роботов.

Роботы, представленные сто-
личными командами, прекрасно 

справились с поставленными задача-
ми, они перевозили небольшие гру-
зы, сортировали товары, обходили 
препятствия с авариями.

Так, по итогу состязания две 
сильнейшие команды города Нур
Султан, став победителями, полу-
чили лицензию на право участвовать 
на Всемирном финале2022 FIRST 
Championship, г. Хьюстон, США.

А также пять команд столичной 
сборной, став победителями, полу-
чили лицензию на право участво-
вать в Национальном чемпионате по 
робототехнике «FIRST ROBOTICS 
CHAMPIONSHIP – МОСКВА 3.0.».

Отметим, подобные турниры дают 
толчок развитию образования в насто-
ящем и способствуют росту профес-
сиональных инженеров в будущем.

Инициатива принадлежит упол-
номоченному по правам ребёнка РК 
Аружан Сайын.

Центр художественной гимнасти-
ки способен охватить порядка тыся-
чи детей. В настоящее время здесь 
занимаются 300 спортсменов. Центр 
оснащён всем необходимым обору-
дованием, созданы все условия для 
занятий детей гимнастикой.

Объект запущен по поручению 
президента Казахстана на основе 
финансируемой государством про-
граммы спортивного государствен-
ного заказа.

 Это позволяет детям бесплатно 

заниматься спортом. А цель открытия 
заключается в воспитании будущих 
чемпионов мира, Азии, олимпийских 
игр,  отметила директор центра ху-
дожественной гимнастики Назерке 
Турниязкызы.

В открытии спортивного объек-
та участвовали руководитель управ
ления физической культуры и спор-
та Мангистауской области Канат 
Жумабаев, председатель Актау
ского городского совета ветера
нов Аманжол Картбай и президент 
Федерации художественной и эсте
ти ческой гимнастики Мангис тауской 
области Зейнеп Тасте мирова.

МАНГИСТАУСКАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА «NAIZA» ЗАНЯЛА 25-Ю 
СТРОЧКУ СРЕДИ 350 ММА-ОРГАНИЗАЦИЙ МИРА ПО ВЕРСИИ 
«FIGHT MATRIX», СООБЩАЕТ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ СО ССЫЛКОЙ НА ПРЕСС-СЛУЖБУ ЛИГИ.
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• Тапсырыс – 313  • Таралымы – 3085 дана

Мәулетхан АҚСАНОВ – Директор
• Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап бермейді.
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өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме 
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24 қаңтарында қайта тіркелген. Тіркеу куәлігі № 16317Г.

Заңғар КЕРІМ – Бас редактор

Мәдина АСЫЛБЕК – Бас редактордың орынбасары
Бек ТӨЛЕУ – жауапты хатшы
Оңдасын ЕЛУБАЙ – ШҚОдағы меншікті тілші
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Байланыс тел.: +77023840194 

Алматы қаласында: Мұқанов көшесі, 223 «в» үй.  
Тел.: 8/727/3784200, 3784202

• Газет «Қазақ спорты» газетінің компьютерлік орталығында теріліп, 
беттелді.

• Хат-хабар үшін: Поштамыздың абоненттік жәшігінің мекенжайы:  
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КҮНТІЗБЕ-2022

2 наурыз (сәрсенбі), OLIMPBET
Қа зақстан Республикасының 

Суперку богы, Тобыл – Қайрат – 2:1

Бірінші айналым

I тур
5 наурыз (сенбі)

Каспий – ҚызылЖар СК – 1:0
Тұран – Тараз – 0:0
Атырау – Ақсу – 0:0

Астана – Шахтер – 0:0
Ордабасы – Мақтаарал – 1:1

6 наурыз (жексенбі)
Қайрат – Ақтөбе – 2:0

Тобыл – Ақжайық – 1:0

II тур
10 наурыз (бейсенбі)

Ақсу – Астана
Тараз – Ордабасы

ҚызылЖар СК – Шахтер

11 наурыз (жұма)
Мақтаарал – Қайрат

Каспий – Тобыл
Ақтөбе – Атырау
Ақжайық – Тұран

III тур
16 наурыз (сәрсенбі)

Шахтер – Ақсу

17 наурыз (бейсенбі)
Тобыл – ҚызылЖар СК

Ордабасы – Ақжайық
Атырау – Мақтаарал

Астана – Ақтөбе
Қайрат – Тараз
Тұран – Каспий

21-29 наурыз, FIFA күндері

IV тур
3 сәуір (жексенбі)

ҚызылЖар СК – Ақсу
Каспий – Ордабасы

Тараз – Атырау

4 сәуір (дүйсенбі)
Ақжайық – Қайрат

Мақтаарал – Астана
Ақтөбе – Шахтер

Тобыл – Тұран

V тур
9 сәуір (сенбі)

Ордабасы – Тобыл
Атырау – Ақжайық

Қайрат – Каспий

10 сәуір (жексенбі)
Тұран – ҚызылЖар СК

Астана – Тараз
Ақсу – Ақтөбе

Шахтер – Мақтаарал

VI тур
15 сәуір (жұма)

Тұран – Ордабасы
ҚызылЖар СК – Ақтөбе

Каспий – Атырау
Тобыл – Қайрат

Ақжайық – Астана

16 сәуір (сенбі)
Мақтаарал – Ақсу
Тараз – Шахтер

VII тур
20 сәуір (сәрсенбі)
Астана – Каспий
Атырау – Тобыл

21 сәуір (бейсенбі)
Ордабасы – ҚызылЖар СК

Қайрат – Тұран
Шахтер – Ақжайық
Ақтөбе – Мақтаарал

Ақсу – Тараз

VIII тур
26 сәуір (сейсенбі)

Тобыл – Астана
Ордабасы – Қайрат

27 сәуір (сәрсенбі)
ҚызылЖар СК – Мақтаарал

Тараз – Ақтөбе
Тұран – Атырау
Ақжайық – Ақсу
Каспий – Шахтер

IX тур
1 мамыр (жексенбі)
Атырау – Ордабасы

Астана – Тұран

2 мамыр (дүйсенбі)
Шахтер – Тобыл

Қайрат – ҚызылЖар СК
Ақсу – Каспий

Ақтөбе – Ақжайық
Мақтаарал – Тараз

X тур
7 мамыр (сенбі)

ҚызылЖар СК – Тараз
Қайрат – Атырау

Тобыл – Ақсу
Ордабасы – Астана

8 мамыр (жексенбі)
Ақжайық – Мақтаарал

Тұран – Шахтер
Каспий – Ақтөбе

XI тур
14 мамыр (сенбі)

Атырау – ҚызылЖар СК
Шахтер – Ордабасы

Астана – Қайрат
Ақсу – Тұран

Ақтөбе – Тобыл

15 мамыр (жексенбі)
Мақтаарал – Каспий

Тараз – Ақжайық

XII тур
19 мамыр (бейсенбі)

Ордабасы – Ақсу
Қайрат – Шахтер
Атырау – Астана
Тұран – Ақтөбе

20 мамыр (жұма)
ҚызылЖар СК – Ақжайық

Каспий – Тараз
Тобыл – Мақтаарал

XIII тур
25 мамыр (сәрсенбі)

Шахтер – Атырау
Ақсу – Қайрат
Тараз – Тобыл

Астана – ҚызылЖар СК
Ақтөбе – Ордабасы

26 мамыр (бейсенбі)
Мақтаарал – Тұран
Ақжайық – Каспий

30 мамыр – 14 маусым, FIFA 
күндері

Екінші айналым

XIV тур
20 маусым (дүйсенбі)

Шахтер – ҚызылЖар СК
Тұран – Ақжайық
Ордабасы – Тараз

21 маусым (сейсенбі)
Атырау – Ақтөбе

Қайрат – Мақтаарал
Астана – Ақсу

Тобыл – Каспий

XV тур
26 маусым (жексенбі)

Ақсу – Шахтер
ҚызылЖар СК – Тобыл

Ақжайық – Ордабасы
Каспий – Тұран

27 маусым (дүйсенбі)
Ақтөбе – Астана
Тараз – Қайрат

Мақтаарал – Атырау

XVI тур
1 шілде (жұма)
Тұран – Тобыл

2 шілде (сенбі)
Ордабасы – Каспий

Ақсу – ҚызылЖар СК

3 шілде (жексенбі)
Астана – Мақтаарал

Шахтер – Ақтөбе
Атырау – Тараз

Қайрат – Ақжайық

1920 шілде (сейсенбісәрсенбі), 
УЕФА Чемпиондар лигасы, екінші 

іріктеу  
кезеңі, бірінші ойындар

21 шілде (бейсенбі), УЕФА Еуропа 
лигасы/ УЕФА Конференциялар 

лигасы, екінші іріктеу кезеңі, 
бірінші ойындар

 XVII тур
26 тамыз (жұма)

Ақжайық – Атырау
Мақтаарал – Шахтер

Ақтөбе – Ақсу

27 тамыз (сенбі)
Тобыл – Ордабасы * (Егер 

«Тобыл» ФК УЕФА Еуропа лигасы 
немесе Конференциялар лигасының 

плейофф кезеңіне қатысқан 
жағдайда ойын автоматты 
түрде 28 тамызға ауысады)

Тараз – Астана * (Егер «Астана» 
ФК УЕФА Конференциялар 

лигасының плейофф кезеңіне 
қатысқан жағдайда ойын 

автоматты түрде 28 тамызға 
ауысады)

ҚызылЖар СК – Тұран * (Егер 
«ҚызылЖар СК» ФК УЕФА 

Конференциялар лигасының плей
офф кезеңіне қатысқан жағдайда 

ойын автоматты түрде 28 
тамызға ауысады)

Каспий – Қайрат * (Егер «Қайрат» 
ФК УЕФА Конференциялар 

лигасының плейофф кезеңіне 
қатысқан жағдайда ойын 

автоматты түрде 28 тамызға 
ауысады)

XVIII тур
4 қыркүйек (жексенбі)

Ақсу – Мақтаарал
Шахтер – Тараз

Атырау – Каспий
Ордабасы – Тұран

5 қыркүйек (дүйсенбі)
Ақтөбе – ҚызылЖар СК* (Егер 

«ҚызылЖар СК» ФК УЕФА 
Конференциялар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 4 қыркүйекке ауысады)

Астана – Ақжайық* (Егер 
«Астана» ФК УЕФА 

Конференциялар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 4 қыркүйекке ауысады)

Қайрат – Тобыл * (Егер «Тобыл» 
ФК УЕФА Конференциялар 
лигасының топтық кезеңіне 
қатысқан жағдайда ойын 

автоматты түрде 3 қыркүйекке 
ауысады; Егер «Қайрат» және/

немесе «Тобыл» ФК УЕФА 
Конференциялар лигасының және/ 
немесе Еуропа лигасының топтық 
кезеңіне қатысқан жағдайда ойын 
автоматты түрде 4 қыркүйекке 

ауысады)

67 қыркүйек (сейсенбісәрсенбі), 
УЕФА Чемпиондар лигасы, 

топтық кезең, 1 тур
8 қыркүйек (бейсенбі), УЕФА 

Еуропа лигасы/ УЕФА 
Конференциялар лигасы, топтық 

кезең, 1 тур

XIX тур
10 қыркүйек (сенбі)
Ақжайық – Шахтер
Мақтаарал – Ақтөбе

Тараз – Ақсу

11 қыркүйек (жексенбі)
Тобыл – Атырау * (Егер «Тобыл» 

ФК УЕФА Чемпиондар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 10 қыркүйекке ауысады)

ҚызылЖар СК – Ордабасы
Каспий – Астана
Тұран – Қайрат

13-14 қыркүйек (сейсенбі-
сәрсенбі), УЕФА Чемпиондар 

лигасы, топтық кезең, 2 тур
15 қыркүйек (бейсенбі), 

УЕФА Еуропа лигасы/ УЕФА 
Конференциялар лигасы, топтық 

кезең, 2 тур

XX тур
16 қыркүйек (жұма)

Ақтөбе – Тараз
Ақсу – Ақжайық
Атырау – Тұран

Шахтер – Каспий

17 қыркүйек (сенбі)
Мақтаарал – ҚызылЖар СК* 

(Егер «ҚызылЖар СК» ФК УЕФА 
Конференциялар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 18 қыркүйекке ауысады)

Астана – Тобыл* (Егер «Астана» 
және/немесе «Тобыл» ФК УЕФА 

Конференциялар лигасының және/ 
немесе Еуропа лигасының топтық 
кезеңіне қатысқан жағдайда ойын 
автоматты түрде 18 қыркүйекке 

ауысады)
Қайрат – Ордабасы * (Егер 

«Қайрат» ФК УЕФА 
Конференциялар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 18 қыркүйекке ауысады)

19 - 27 қыркүйек, FIFA күндері

XXI тур
1 қазан (сенбі)

Тараз – Мақтаарал
Каспий – Ақсу

Ордабасы – Атырау

2 қазан (жексенбі)
Тобыл – Шахтер * (Егер «Тобыл» 

ФК УЕФА Чемпиондар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 1 қазан ауысады)
ҚызылЖар СК – Қайрат

Тұран – Астана
Ақжайық – Ақтөбе

4-5 қазан (сейсенбі-сәрсенбі), 
УЕФА Чемпиондар лигасы, 

топтық кезең, 3 тур
6 қазан (бейсенбі), УЕФА Еуропа 
лигасы/ УЕФА Конференциялар 

лигасы, топтық кезең, 3 тур

XXII тур
8 қазан (сенбі)

Мақтаарал – Ақжайық
Ақтөбе – Каспий
Шахтер – Тұран

Ақсу – Тобыл * (Егер «Тобыл» 
ФК УЕФА Еуропа лигасы немесе 

Конференциялар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 9 қазан ауысады)

9 қазан (жексенбі)
Тараз – ҚызылЖар СК

Астана – Ордабасы
Атырау – Қайрат

11-12 қазан (сейсенбі-сәрсенбі), 
УЕФА Чемпиондар лигасы, 

топтық кезең, 4 тур
13 қазан (бейсенбі), УЕФА Еуропа 
лигасы/ УЕФА Конференциялар 

лигасы, топтық кезең, 4 тур

XXIII тур
14 қазан (жұма)

Тұран – Ақсу
Ақжайық – Тараз

Каспий – Мақтаарал
Ордабасы – Шахтер

15 қазан (сенбі)
ҚызылЖар СК – Атырау * (Егер 

«ҚызылЖар СК» ФК УЕФА 
Конференциялар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 16 қазанға ауысады)

Тобыл – Ақтөбе * (Егер «Тобыл» 
ФК УЕФА Еуропа лигасы немесе 

Конференциялар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 16 қазан ауысады)

Қайрат – Астана* (Егер «Астана» 
және/ немесе «Қайрат» 

ФК УЕФА Конференциялар 
лигасының топтық кезеңіне 
қатысқан жағдайда ойын 

автоматты түрде 16 қазанға 
ауысады)

XXIV тур
23 қазан (жексенбі)

Мақтаарал – Тобыл * (Егер 
«Тобыл» ФК УЕФА Чемпиондар 

лигасының топтық кезеңіне 
қатысқан жағдайда ойын 

автоматты түрде 22 қазан 
ауысады)

Ақжайық – ҚызылЖар СК
Астана – Атырау
Шахтер – Қайрат

24 қазан (дүйсенбі)
Тараз – Каспий
Ақтөбе – Тұран

Ақсу – Ордабасы

25-26 қазан (сейсенбі-сәрсенбі), 
УЕФА Чемпиондар лигасы, 

топтық кезең, 5 тур
27 қазан (бейсенбі), УЕФА Еуропа 
лигасы/ УЕФА Конференциялар 

лигасы, топтық кезең, 5 тур

XXV тур
29 қазан (сенбі)

Ордабасы – Ақтөбе
Тұран – Мақтаарал
Каспий – Ақжайық

Тобыл – Тараз * (Егер «Тобыл» 
ФК УЕФА Еуропа лигасы немесе 

Конференциялар лигасының 
топтық кезеңіне қатысқан 

жағдайда ойын автоматты 
түрде 30 қазан ауысады)

30 қазан (жексенбі)
ҚызылЖар СК – Астана

Атырау – Шахтер
Қайрат – Ақсу

1-2 қараша (сейсенбі-сәрсенбі), 
УЕФА Чемпиондар лигасы, 

топтық кезең, 6 тур
3 қараша (бейсенбі), УЕФА Еуропа 

лигасы/ УЕФА Конференциялар 
лигасы, топтық кезең, 6 тур

XXVI тур
6 қараша (жексенбі)

ҚызылЖар СК – Каспий
Ақжайық – Тобыл

Тараз – Тұран
Мақтаарал – Ордабасы

Ақтөбе – Қайрат
Ақсу – Атырау

Шахтер – Астана
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