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КӨПТЕН КӨПТЕН 
КҮТКЕН КҮТКЕН 
ЖЕҢІСЖЕҢІС

«АСТАНАНЫҢ» «АСТАНАНЫҢ» 
АЛҒАШҚЫ АЛҒАШҚЫ 

ҰПАЙЫҰПАЙЫ

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, кəсіп-
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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Президентке спорт кешенінің ин-
фрақұрылымы таныстырылды. Сондай-ақ 
Мемлекет басшысы жас спортшы қызбен 
теннис ойнады. Соңында Қасым-Жомарт 

Тоқаев жас спортшыларға сәттілік тілеп, 
теннис ракеткасына қолтаңба жазып 
берді.

Заманауи орталықта жарыс өткізетін 

12  және жаттығу жасайтын 24 үстел 
бар. Зал үстел теннисіне қажетті алты 
автоматты тренажермен, кәсіби бейне 
және аудио құрылғылармен, көрермен-
дерге арналған 328 орындықты трибу-
намен жабдықталған, деп хабарлады 
akorda.kz.

ТЕННИС РАКЕТКАСЫНА 
ҚОЛТАҢБА ЖАЗЫП БЕРДІ

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ЖҰМЫС САПАРЫ АЯСЫНДА 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҮСТЕЛ ТЕННИСІ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ БАРЛЫҚ ТАЛАБЫНА САЙ 
КЕЛЕТІН АЛМАТЫДАҒЫ ЖАҢА ҮСТЕЛ ТЕННИСІ ОРТАЛЫҒЫН АРАЛАП КӨРДІ.

ЖҮЙКЕ ЖҰҚАРТҚАН 
ПЕНАЛЬТИ СЕРИЯСЫ

ФУТБОЛДАН 
ҚАЗАҚСТАН 
ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМАСЫ ҰЛТТАР 
ЛИГАСЫНЫҢ «С» 
ДИВИЗИОНЫНДА 
ҚАЛАТЫН БОЛДЫ.

Андрей Карпович шәкірттері бұған дейін Кишиневте 2:1 
есебімен жеңіске жеткен. Ал елордадағы қарымта ойында 
0:1 есебімен есе жіберді. Сосын ойын тағдыры пеналь-
ти сериясында шешілді. Футбол лотереясында Қазақстан 
қақпашысы Игорь Шацкий ерлік танытып, құраманы қиын 
сәтте алып шықты.

Енді Қазақстан Ұлттар лигасының жаңа маусымында «С» 
дивизионында ойнайды. Қарсыластарымыз – Әзірбайжан, 
Словакия, Беларусь құрамалары.

ҚАЗАҚСТАН – МОЛДОВА – 0:1 
(пенальти сериясынан – 5:4) (жалпы есеп – 2:2)

Гол: Игорь Армаш, 13
Қазақстан: Игорь Шацкий, Гафуржан Суюмбаев (Тимур 

Досмағамбетов, 46), Нұрәлы Әліп (Абзал Бейсебеков, 103), 
Сергей Малый, Александр Марочкин, Марат Быстров (Бағдат 
Қайыров, 66), Асхат Тағыберген (К) (Георгий Жуков, 103), 
Исламбек Қуат, Владислав Васильев (Айбар Жақсылықов, 66), 
Бактиер Зайнутдинов, Абат Айымбетов (Айбол Әбікен,116);

Молдова: Дорин Райлян, Олег Рябчук, Вячеслав Посмак, 
Вадим Болохан (Артур Крачун, 64), Игорь Армаш, Иоан-
Кэлин Ревенко, Артур Ионица (К), Михай Платика (Дмитрий 
Мандрыченко, 69), Вадим Раца – Михаил Каймаков, Ион 
Николаеску

Төреші: Иван Кружляк (Словакия);
29 наурыз, 2022 жыл. Сағат 20:00. Нұр-Сұлтан, Қазақстан, 

«Астана Арена».

(Молдова – Қазақстан арасындағы алғашқы 
ойын жайлы мақаланы 8-беттен оқи аласыздар)

АУЫР АТЛЕТТЕР АУЫР АТЛЕТТЕР 
ВАДА-НЫҢ ВАДА-НЫҢ 

«ҚАҺАРЫНА» «ҚАҺАРЫНА» 
ҰШЫРАП ОТЫРҰШЫРАП ОТЫР
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Аталған жарыстың тұсауы 
1985 жылы Фран ция ның аста-
насы – Парижде кесілді. Кеңес 
Одағы ыдырағанға дейін төрт 
әлем чемпионаты ұйымдасты-
рылды. Соның үшеуінде жалпы 
есепте КСРО құрамасы жеке-да-
ра көш бастады. Сол команда-
ның сапында өнер көрсеткен 
қазақстандық Григорий Егоров 
1989 жылы Будапештте күміс 
медалдьды иеленді. Олимпия 
ойындарының қола жүлдегері 
деген атағы бар Шымкенттің 
сы рық пен секірушісі 5 метр 80 
сантиметрлік нәтиже көр сетті. 
Бас жүлде ташкенттік Радион 
Гатауллинге бұйырды. Ол отан-
дасымыздан бес сантиметрге 
биік секірді. Қола медальды 
америкалық Джо Дайпал ен-
шіледі. 

1993 жылы дәл сол Егоров 
тәуелсіз Қазақстанға жабық 
ғимараттағы әлем чемпионаты-
ның алғашқы жүлдесін әперді. 
Канаданың Торонто қаласында 
жалауы желбіреген жарыста да 
ол тек өзінің сыралғы қарсыла-
сы Гатауллиннен оза алмады. 
Үшінші сатыға франциялық 
Жан Гальфион табан тіреді. 

1995 жылғы доданы Испа-
нияның Барселонасы қабыл-
дады. «Палау Сант Жорди» 
стадионында өткен жарыста 
алматылық Игорь Потапович 
кү міс медальды мойнын-
да жарқыратты. Жерлесіміз 
Украинаның даңқты спортшы-
сы Сергей Бубканы ғана алға 
жіберді. Тағы бір күмісті Ольга 
Шишигина иеленді. 60 метр-
ге кедергілер арқылы жүгірген 

ол кубалық Алиуска Лопеспен 
мәреге бірдей жетті. Десек те, 
қосымша көрсеткіштер бойын-
ша Бостандық аралынан келген 
желаяқтың жолы болды. 

1997 жылы Парижде Пота-
повичке тең келер ешкім табыл-
мады. 5 метр 90 сантиметрлік 
нәти жемен ол өзге қарсыласта-
рынан қара үзіп кетті. Екінші 
және үшінші орындарды аме-
рикалық Лоренс Джонсон мен 
ресейлік Максим Тарасов ен-
шіледі. 1999 жылы Жапонияның 
Маэбаси қаласында Шишигина 
шашасына шаң жұқтырмады. 
Алматылық ару белгіленген 
межені 7.86 секундта жүгіріп 
өтті. Нигериялық Глория Алози 
күміспен күптелсе, канадалық 
Кетура Андерсон қолаға қол 
созды.

Содан кейін Лиссабон, 
Бирмингем, Будапешт және 
Мәскеу қалаларында ұйымдас-
тырылған жарыстардан қоржы-
нымыз бос қайтса, 2008 жылы 
Испанияның Валенсиясында 
Дмитрий Карпов үшінші орынға 
табан тіреді. 6 131 ұпай жиған 
карағандылық жетісайыс-
шы америкалық Брайн Клей 
мен белоруссиялық Андрей 
Кравченкодан қалып қойды. 
Пиреней түбегінде үш қарғып 
серкіруші Ольга Рыпакова да 
олжаға кенелді. Ол қола медаль-
ды мойнына ілді. Сәл кейінірек 
Шығыс Қазақстан облысының 

өкілі тағы екі рет үздіктер сана-
тынан көрінді. Рыпакова 2010 
жылы Дохада алтыннан алқа 
тақса, 2012 жылы Ыстанбұлда 
күміс медальды қанағат тұтты. 

2014 жылы Сопот, 2016 
жылы Портленд және 2018 
жылы Бирмингемдегі бәсекеде 
Қазақстанның бірнеше спорт-
шысы бақ сынағанымен, олар-
дың ешбірінің бағы жанбады. 
2020 жылы Нанжинде шымыл-
дығы түрілуге тиіс дүбірлі дода 
күллі әлемді жайлаған корона-
вирустың кесірінен өтпей қал-
ды. Міне, енді араға тура 10 жыл 
салып, 24 жастағы Семейдің 
сұлуы Надежда Дубовицкая 
өрелі өнерімен өз жанкүйер-
лерін қуантты. 

Сербияда аяқталған әлем 
чемпионатының жалпыко-
мандалық есебінде 4 алтын, 3 
күміс және 2 қоланы олжалаған 
Эфиопия құрамасы алдына жан 
салмады. Осылайша, қара құр-
лық өкілдері алғаш рет осындай 
орасан зор табысқа қол жет-
кізді. Екінші орында – АҚШ. 
Америкалық өрендер 3 алтын, 
7 күміс және 9 қоланы иеленді. 
Үшінші сатыға Бельгия жайға-
сты. Олардың қоржынында қос 
алтын медаль бар. Үздік бестікті 
Швейцария (1+2+0) мен Швеция 
(1+1+1) түйіндеді. Аталған жа-
рыста 20 мемлекеттің әнұраны 
шырқалып, барлығы 31 елдің 
туы биікте желбіреді. 

НАДЕЖДА ДУБОВИЦКАЯ – ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕҢІЛ 
АТЛЕТТЕРІ ЖАБЫҚ 
ҒИМАРАТТАҒЫ ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫНА 
ҮЗДІКСІЗ ҚАТЫСУДА. 
БІРАҚ ОЛЖАҒА КЕНЕЛГЕН 
КЕЗДЕРІМІЗ СИРЕК. 
БҰЛ ЖОЛЫ БАҒЫМЫЗ 
ЖАНЫП, БІР ЖҮЛДЕГЕ 
ҚОЛЫМЫЗ ЖЕТТІ. 
ЖАҚЫНДА СЕРБИЯНЫҢ 
АСТАНАСЫ – БЕЛГРАДТА 
ӨТКЕН ЖАРЫСТЫҢ 
БИІККЕ СЕКІРУШІЛЕРДІҢ 
САЙЫСЫНДА 1 МЕТР 96 
САНТИМЕТРЛІК МЕЖЕНІ 
БАҒЫНДЫРҒАН НАДЕЖДА 
ДУБОВИЦКАЯ ҚОЛА 
МЕДАЛЬДЫ МОЙНЫНА 
ІЛДІ. ЖЕРЛЕСІМІЗ 
УКРАИНАЛЫҚ 
ЯРОСЛАВА МАГУЧАЯ 
МЕН АУСТРАЛИЯЛЫҚ 
ЭЛЕОНОРА 
ПАТТЕРСОННАН ҒАНА 
ҚАЛЫП ҚОЙДЫ. 

Төреші ысқырығы естіле 
сала екі елдің жастар құрамасы 
алаңда белсенді болғанымен, 
есепті алғашқы болып шот-
ландиялық футболшылар ашты. 
Ойынның 25-минутта ұтымды 
сәттердің бірінде Рос Грахам 
мер гендік танытып, командасын 
алға шы ғарды. Екінші кезеңде 
шот лан диялық тағы бір ойын-
шы Том Клейтон өз құрамасы-
ның ба сым дығын арттыра түсті, 
есеп – 2:0. 

Ал 71-минутта Еркебұлан 
Сей дахмет пенальтиден есеп 
айырмасын қысқартса, 95-ми-
нутта Абы лайхан Жұмабек 
таразы басын теңестірді. Осы-
лайша, Қазақстан жастары 

Шот ландиямен 2:2 есебімен 
тең түсіп, іріктеу кезе  ңін  дегі 
алғашқы ұпайына қол жет кізді. 

Айта кетсек, іріктеу турни-
рінде Қазақстан жастар құра-
масы I тобында Бельгия, Дания, 
Шот ландия және Түркиямен 
сын ға түсуде. Әзірге алты ой-
ыннан кейін бір ғана ұпайға ие 
болды.

Турнир кестесінде көш со-
ңын да тұрған еліміздің жастар 
құрамасы 4 сәуірде сырт алаңда 
Даниямен шеберлік байқасса, 10 
маусымда тағы да сырт алаңда 
Түркиямен кездеседі.

Еске салсақ, бұдан бұрын 
Қазақ стан жастары Қырғызстан 
олимпиадалық құрамасынан 2:0 
есебімен басым түскен еді.

Жарыстың бірінші ракетка-
сы болып тіркелген Александр 
Недовесов пен пәкістандық 
Айсам Куреши бастапқы кез-
десуін бразилиялық Рафаэль 
Матос – испаниялық Давид 
Вега-Эрнандеспен өткізді. ҚТФ 
баспасөз қызметінің мәліметін-
ше, қазақстандық-пәкістандық 
жұп 6:3, 6:4 есебімен жеңіске 
жетті. Недовесов пен Куреши 
1 сағат 22 минутқа созылған 
бәсекеде 5 брейк-пойнттың еке-
уін пайдалана білді. Олардың 

ширек финалдағы қарсыластары 
кейін анықталады.

Португалияның Оэйраш қа-
ласында өтіп жатқан челленд-
жер жарысында жекелей сында 
Дмитрий Попко алғашқы кез-
десуінде италиялық Лусиано 

Дардериден 3:6, 2:6 есебімен 
ұтылып қалды. Ал Тимофей 
Скатов екінші айналымда 
Бразилияның бірінші, әлемнің 
116-ракеткасы Тьяго Монтейроға 
тартысты матчта есе жіберді – 
7:6 (7:5), 2:6, 6:7 (4:7).

Елордада шорт-тректен Қазақстан чемпио-
наты өтіп жатыр. Жарыстың екінші күнінде 
ерлер арасында 500 м қашықтық бойынша 
жеңімпаз бен жүлдегерлер есімі белгілі болды.

Ерлер арасында Павлодар облысының өкілі 
Денис Никиша топ жарды. Батысқазақстандық 
Нұртілек Қажығали екінші болса, павлодар-
лық Еркебұлан Шамұханов үздік үштікті 
түйіндеді.

ФУТБОЛДАН ЕЛІМІЗДІҢ 
21 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ 
ЖАСТАР ҚҰРАМАСЫ 
ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ 
ІРІКТЕУ ТУРНИРІНДЕ 
ӨЗ АЛАҢЫНДА 
ШОТЛАНДИЯМЕН 
КЕЗДЕСТІ.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
АЛЕКСАНДР НЕДОВЕСОВ 
ЖҰПТЫҚ СЫНДА 
ИСПАНИЯДАҒЫ 
МАРБЕЛЬЯ ЧЕЛЛЕНДЖЕР 
ТУРНИРІНІҢ ШИРЕК 
ФИНАЛЫНА ШЫҚТЫ.

ШОРТ-ТРЕКТЕН ЕРЛЕР АРАСЫНДА 
500 М ҚАШЫҚТЫҚ БОЙЫНША ЕЛ 
ҮЗДІКТЕРІ АНЫҚТАЛДЫ.

Әзербайжанда туып-өсіп, кей-
іннен Қазақстанға қоныс аударған 
Рагимовтің Рио Олимпиадасында 
атой салған кезі күні кешегідей көз 
алдымызда. Жұл қып көтеру жат-
тығуында барлық қар сыласынан 
қара үзіп кеткен Нижат әлем дік ре-
кордты жа ңартты. Ал серпе көте-
рудегі соңғы мүм кіндігін сәтті пай -
даланғаннан кейін Қап тауы бөк-
терінде кеңінен тараған лезгин биін 
билеп, «Риоцентро» кешеніне жи-
налған көрермендердің зор қошеметі-
не бөленген еді. Қоссайыстың қоры-
тындысы бойынша 379 кг салмақты 
еңсерген ол бас жүлдені қанжығасы-
на байлады. Олимпия ойындарының 
екі дүркін жеңімпазы, үш дүркін әлем 
чемпионы, қытайлық Люй Сяоцзюнь 
күміс медальды қанағат тұтса, әлем 
біріншілігінің екі дүркін күміс жүл-
дегері, мысырлық Мұхам мед Махмұд 
қолаға қол созды. 

Арада алты жыл өткен соң 
Нижаттың еңбегі жоққа шықты. 
Допингке қарсы күрес агенттігі 
(ВАДА) қазақстандық спортшыны 
«рұқсат етілмеген дәрі-дәр мек пайда-
ланған» деп айыптап, оған қатаң жаза 
қолданды. Рагимовтің өзі бұл айыпты 
негізсіз деп есептейді. Күні кеше ғана 

БАҚ өкілдеріне берген сұхбатында ол 
тиісті органдарға шағымданып, өзінің 
«таза» екенін дәлелдеу үшін соңына 
дейін баратынын мәлімдеді. Алайда 
одан бір нәрсе өзгереді дегенге сену 
қиын. Өйт кені бұған дейін де дәл 
осындай қиын жағдайға тап болған бір 
топ зілте міршілер сондай әрекеттерге 
барған. Тіпті қыруар қаржы жұмсап, 
халықаралық ұйым дардың көмегіне 
жүгінгендер де бар. Бірақ одан ештеңе 
өнбеді. ВАДА-ның шешімі өзгеріссіз 
қалды. 

Егер допинг дауына ілікпегенде, 
тәуелсіздік алған кезеңнен бері Олим-
пиада чемпионы деген дардай атағы 
бар Қазақстанның ауыр атлеттерінің 
саны жетіге жететін еді. Тарқатып 
айтсақ, 2008 жылы Бейжіңде Илья 
Ильин теңдессіз өнерімен танылып, 
бас жүлдені олжалады. 2012 жылы 
Лондонда Ильиннен бөлек, Зүлфия 
Чиншанло, Майя Манеза және 
Светлана Подобедова алтын тұғыр-
дан қол бұлғады. 2016 жылы Рио-де-
Жа нейрода Нижат Рагимов қарсылас 
шақ келтірмеді. Бірақ сол зілтемір-
шілердің барлығына «допинг қолдан-
ды» деген айып тағылды. Жоғарыда 
аталған жарыс тарда жүлдегерлер қа-
тарынан көрінген Ирина Некрасова 

мен Мария Грабовецкая да дәл сон-
дай жағдайға душар болды. Сонымен 
қатар атақты Владимир Седов әлем 
чемпионаттарында жеңіп алған бар-
лық жүлделерінен айырылды. Оның 
арасында 2009 жылғы Гоянгтағы бас 
жүл де де бар. 2015 жылы Вроцлавта 
өт кен дүниежүзілік додада күміс пен 
қола медальды қоржынға салған қа-
зақтың қос қыраны – Алмас Өтешов 
пен Жасұлан Қыдырбаев та ВАДА-
ның «қаһарына» ұшырады. 

Осылайша, тәуелсіз Қазақстанның 
ауыр атлетика тарихында жалғыз 
Олим пиада чемпионы қалды. Ол 
– Алла Важенина. Негізі Алла 
Ресейдің Қорған облысына қарасты 
Шадринск қаласында дүниеге кел-
ген. Сол жақта жаттығып, елеулі та-
быстарға қол жеткізді. Ресейдің ұлт-
тық құрамасы сапына іліге алмаған 
соң Важенина біздің елді жағалады. 

Бейжің Олимпиадасында 75 кг сал-
мақ дәрежесінде бақ сынаған ол күміс 
медальды иеленді. Бірақ бұл қыздың 
бағы бар екен. Арада сегіз жыл өткен-
де алтыннан алқа таққан қытай спорт-
шысы Цао Лэйдің допинг қолданғаны 
анықталды. Соның арқасында Алла 
Важенина ресми түрде Олимпия ой-
ындарының жеңімпазы ретінде та-
нылып, «мәңгі тозбас» атаққа қол 
жеткізді. 

Иә, допинг дауы «тау көтерген» то-
лағайлардың талайының бағын байла-
ды. Ең өкініштісі, сол саңлақтар жүл-
деден ғана айырылып қоймай, жылдар 
бойы тірнектеп жиған бедел мен абы-
ройдан да жұрдай болды. Қазіргі кезде 
Олим пия ойындарында жүлде алған 
ауыр атлеттер тізімінен санаулы ғана 
отандас ымыздың есімдерін кезіктіруге 

болады. 2008 жылы Қытайда Алла 
Важенинаның алтыннан алқа таққа-
нын жоғарыда айттық. Оның алдын-
да – 1996 жылы Атлантада Анатолий 
Храпатый күміс алды. Даңқты жер-
лесіміздің күші тек Грекияның туы 
астында өнер көрсеткен грузиялық 
алып Акакиос Какиашвилиске жет-
педі. 2004 жылы Афинада Сергей 
Филимонов дәл сол межеден көрін-
ді. Ол Түркияның тастүлегі Танер 
Сагырдан қалып қойды. 2012 жылы 
Лондонда Анна Нұрмұхамбетова қо-
лаға қол созды. 2016 жылы Рио-де-
Жанейрода бағы жанғандар тізімінде 
бес жерлесіміз бар. Олар – Жазира 
Жаппарқұл (күміс), Карина Горичева, 
Фархад Харки, Денис Уланов және 
Александр Зайчиков (қола). 2021 
жылғы Токиодағы додада Игорь Сон 
мен Зүлфия Чиншанло үшінші орын-
дарды еншіледі. 

Міне, 1996-2021 жылдар ара-
лығында алауы тұтанған Олимпия 
ойындарында жеңіс тұғырына кө-
терілгендер арасында Қазақстанның 
11 зілтеміршісі бар. Негізінде бұл да 
жаман нәтиже емес. Осы көрсеткіштің 
арқасында талай мүйіздері қарағайдай 
мемлекеттерден озып тұрмыз. Бірақ 
оған тоқмейілсуге болмайды. Өйткені 
«қадалған жерінен қан алатын» ВАДА 
қай күні есігіңді қағаты нын білмей-
сіз. Бәлкім, ертең немесе басқа күні 
аталған ұйымның «жанал ғыш тары» 
сау етіп келе қалса, тағы қан шама то-
лағайларымыздың тұғырдан таятыны 
бір Аллаға ғана мәлім...

АУЫР АТЛЕТТЕР ВАДА-НЫҢ «ҚАҺАРЫНА» ҰШЫРАП ОТЫР
АУЫР АТЛЕТИКА. АТАЛҒАН СПОРТ ТҮРІНІҢ ТӨБЕСІНЕН ҚАРА БҰЛТ ҮЙІРІЛЕ 
БЕРДІ-АУ. ӨТКЕН АПТАДА СПОРТСҮЙЕР ҚАУЫМДЫ ДҮРЛІКТІРГЕН БІР 
ОҚИҒА ОРЫН АЛДЫ. ОЛ 2016 ЖЫЛЫ БРАЗИЛИЯНЫҢ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 
ҚАЛАСЫНДА АЛАУЫ ТҰТАНҒАН ХХХІ ЖАЗҒЫ ОЛИМПИЯ ОЙЫНДАРЫНЫҢ 
АУЫР АТЛЕТТЕР САЙЫСЫНДА 77 КГ САЛМАҚ ДӘРЕЖЕСІНДЕ КҮШ 
СЫНАСҚАН НИЖАТ РАГИМОВТІҢ АЛТЫН МЕДАЛЬДАН АЙЫРЫЛУЫ 
ЕДІ. СОНЫМЕН ҚОСА, ЖЕРЛЕСІМІЗ 2016 ЖЫЛДАН БЕРІ ЖЕҢІП АЛҒАН 
ЖҮЛДЕЛЕРІНІҢ БАРЛЫҒЫНАН ҚАҒЫЛЫП, СЕГІЗ ЖЫЛ МЕРЗІМГЕ ҮЛКЕН 
СПОРТТАН ШЕТТЕТІЛДІ. 

СОҢҒЫ МИНУТ
ОЙЫН ТАҒДЫРЫН ШЕШТІ

ШИРЕК ФИНАЛҒА ШЫҚТЫ

НИКИША – ЕЛ ЧЕМПИОНЫ

Бетті дайындаған – Заңғар КЕРІМ
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– Рахат мырза, Ұлыстың ұлы 
күні Наурыз мейрамы өтті. Осы 
тұста ұлттық спортты насихаттауға 
арналған іс-шаралар ұйымдасты-
рылды ма?

– Карантиндік шектеулер алынып, 
енді-енді толыққанды қалыпты өмір 
тіршілігіне түсіп келе жатырмыз ғой. 
Екі жылдан бері биыл ғана көктем 
мерекесі өңір-өңірде жалпыхалықтық 
іс-шара болып өтті. Облыс орталықта-
рында, ауыл-ауылда өтетін мерекелік 
іс-шараларда ұлттық ойындардың бо-
луы – бұрыннан қалыптасқан дәстүр. 
Сондықтан жер-жерде, өңір-өңірде 
өтетін мерекелік іс-шараларда әдет-
тегідей дәстүрлі ойындарымыз көрініс 
тапты.

– Биыл қандай жарыстарды өт-
кізуді жоспарлап отырсыздар?

– Пандемияға байланысты 2019 
жылдан бері ұлттық спорт түрлерінен 
халықаралық жарыстарымыз болма-
ды. Биыл, бұйыртса, тұрақты өтетін 
елішілік чемпионат, турнирлеріміз-
ден бөлек, төрт бірдей халықаралық 
жарыс ұйымдастыру ниетіміз бар. 
Олар – көкпардан ІІ әлем чемпиона-
ты, аударыспақ пен теңге ілуден Азия 
чемпионаттары және жамбы атудан 
«Алтын жебе» әлем чемпионаты. 
Алғашқы екеуін күзде Шымкентте, 
соңғы екеуін жазда елордамызда өт-
кізуді жоспарлап отырмыз. Бұл жарыс-
тарға тікелей пандемияның әлемдегі 
жағдайы әсер етеді. Бәрі дұрыс болады 
деп үміттенеміз.

– Қырғыз ағайындар Көшпен-
ділер ойынын бастап еді. 2020 жылы 
Түркияда өтеді деп жоспарлан ған. 
Бірақ ковидке байланысты шеге рі-
ле берді. Биыл осы дода жалғаса ма?

– Ақпан айында Түркі мемле-
кеттері ұйымының хатшылығынан 
ресми ақпарат келді. IV Дүниежүзілік 
көшпенділер ойындарын биыл 29 
қыркүйек пен 2 қазан аралығында 
Түркияның Изник қаласында өткізу 
жоспарланған. Екі жыл қатарынан 
кейінге шегерілген ойындардың 
бағдарламасы, спорт түрлері сәуір 
айында өтетін кеңесте нақтыланады. 
Бұған дейін бұл жобаны үш мәрте 
Қырғызстан ұйымдастырған. Негізгі 
тәртібі бойынша ойын Түркі мемле-
кеттері ұйымына мүше елдерге ауы-
сып отыруы керек.

 – Ұлттық спорт түрлері қа-
уымдастығы президенті Бекболат 
Тілеухан қызметін Түркияда жал-
ғас тыратынын мәлім еткені бар. 
Осы ретте Түркиямен бірлесіп қан-
дай жобаларды қолға аласыздар?

– Наурыз айының алғашқы апта-
сында Әзербайжанның Баку қала-
сында өткен Бүкіләлемдік этноспорт 
конфедерациясының V Этноспорт 
форумына қатысып келдік. Бұл шара 
биыл әлемнің 40-тан аса мемлекетінен 
келген 150-ге тарта делегат екі күн 
бойы дәстүрлі ойындар мен спорт-
тың өзекті проблемалары мен оларды 
шешу жолдарын талқылады.

Конфедерацияның штаб-пәтері 
Ыстанбұлда орын тепкен. Ұлттық 
спорт қауымдастығы 2019 жылдан 
бері аталған ұйымның толыққанды 
мүшесі. Алдағы уақытта этноспорт 
ұйымының жылдық жиыны өтеді. 
Қазіргі уақытта негізгі атқаратын жұ-
мыстың бірі Көшпенділер ойында-
рын ұйымдастыруға қатысты болмақ. 
Бұдан бөлек, ұлттық спорт түрлерін 
насихаттау бағытында ұйымға мүше 

елдермен өзара екіжақты, үшжақты 
келісілген жобаларымыз бар.

 – Осыдан төрт-бес жыл бұрын 
ұлттық спортқа жақсы көңіл 
бөлініп еді. Қазір баяулап қалған-
дай. Бұған қаржы қолбайлау болып 
тұр ма?

– Дұрыс айтасыз, бірнеше жыл 
бұрын біздің елде әртүрлі ауқымды 
іс-шаралар көп еді. Мәселен, көкпар-
дан тұңғыш әлем чемпионаты ЭКСПО 
көрмесі аясында өткен болатын. Бәрі де 
салыстырмалы. Қазір 30-дан аса елдің 

дәстүрлі ойын федерациясымен байла-
ныстамыз. Сондағы байқағаным, біздің 
елдегі сияқты ұлттық ойындары спорт 
деңгейіне көтерілген ел кемде-кем. 
Бүгінде біздің танымал, кең таралған 
ұлттық ойындарымыздың барлығында 
ұлттық спорт статусы бар.

Көкпарыңыз да, жамбы атуыңыз да 
олимпиадалық спорт түрлері секілді 
мемлекет тарапынан спорт түрі ретін-
де танылған. Чемпионат жарыстары 
тұрақты өтеді. Демеушілер жүлде 
тағайындайды. Үш деңгейлі (ересектер, 

жастар, жасөспірімдер) ұлттық құра-
ма жасақталған. Еліміз бойынша ұлт-
тық спорт түрлеріне бағытталған 20-ға 
тарта жасөспірімдердің спорт мектебі, 
клубтар жұмыс істейді. Соңғы екі жыл-
да негізгі қолбайлау – ол карантиндік 
шаралар. Әйтпесе, чемпионат, тур-
нирлеріміз тұрақты өтіп келеді. Осы 
күндері Алматы облысы көкпар мен 
аударыспақтан жастар чемпионатын 
қабылдауда.

Әңгімелескен – Бек ТӨЛЕУ

Рахат ЖАҚСЫБАЙ, 
Ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры:

КӨШПЕНДІЛЕР 
ОЙЫНЫ БИЫЛ 
ТҮРКИЯДА ӨТЕДІ

«ТАЙҚАЗАННЫҢ» 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫ АНЫҚТАЛДЫ 
ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ «ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» 
МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ МУЗЕЙ-ҚОРЫҒЫ» РМҚК 
ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ҚАЗАҚ КҮРЕСІНЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДА РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ТАЙҚАЗАН» ТУРНИРІ ӨТТІ.

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі қарсаңында «2022 жыл 
– Балалар жылы» аталуына орай «Әзірет Сұлтан» музей-қо-
рығының жүлдесі үшін ұйымдастырылған жарысқа Алматы, 
Шымкент қалалары мен Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан 
облыстарынан 2005-2008 жылдар аралығындағы жас спортшы-
лар қатысты.

Салмақ дәрежесіне қарай қызыл кілемде белдескен жеңім-
паз балуандарға арнайы диплом мен жүлделер және турнирге 
қатысқан барша спортшыға спорттық киімдер тапсырылды.

Талғат ОРАЗОВ,
«Әзірет Сұлтан» музей-қорығының ғылыми қызметкері

42 42 кгкг

55 55 кгкг

50 50 кгкг

+82 +82 кгкг

Кезінде әйелдер арасындағы бұл жа-
рыс Федерация кубогы деп аталатын. 
2020 жылы оған АҚШ-тың әйгілі тен-
нисшісі, белгілі қоғам қайраткері Билли 
Джин Кингтің есімі берілді. Ол 1960-1983 
жылдар аралығында өнер көрсетіп, бірер 
жыл бойы әлемнің бірінші ракеткасы де-
ген мәртебелі атаққа ие болды. Алты рет 
Уимблдонды ұтып, US open турнирін-
де бес мәрте топ жарды. Аустралияның 
ашық біріншілігінде алдына жан сал-
май, Ролан Гарроста да дара шықты. 
Жекелеген, жұптық және аралас жұптар 
сайыстарын қоса алғанда Кинг «Үлкен 
дулыға» санатындағы жарыс тарда 39 рет 
жеңімпаз атанды. 

Статистикалық мәліметтерге жүгін-
сек, аталған турнирде ең көп олжаға 
кенелген АҚШ құрамасы екенін аңғара-
мыз. Америкалықтар 18 мәрте бас жүл-
дені олжалады. Чехия теннисшілері 11 
рет теңдессіз деп танылса, жеті жарыста 
Аустралия арулары алдына жан салма-
ды. Сондай-ақ Испания мен Ресей – бес, 
Италия – төрт, Франция – үш, Германия – 
екі, Бельгия, Словакия және ОАР  бір-бір 
реттен теңдессіз деп танылды. 

Біздің іріктеу турниріндегі қарсы-
ласымыз – Германия құрамасы жарты 
ғасырдан аса уақыт осы жарыста өнер 
көрсетуде. Олар 1987 және 1992 жылдары 
Билли Джин Кинг кубогын иеленді. Сол 
даңқты команданың сапында Штеффи 
Граф, Клаудиа Коде-Кильш, Анке Хубер, 
Барбара Риттнер сынды аттары аңызға 

айналған теннисшілердің ойнағанын 
көзіқарақты көрермендер жақсы біледі. 
Тағы бес турнирде не міс тер финалға 
шыққанымен, шешуші тұста қарсыласта-
рына есе жіберді. Соңғы рет олар 2014 
жылы Прагада өткен жарыстың ақтық 
сынында Чехиядан 1:3 есебімен ұтылды. 

Сәуір айының бел ортасында Нұр-
Сұлтанда өтетін бәсекеде Германияның 
намысын Анжелика Кербер, Андреа 
Петкович, Юле Нимайер, Анна-Лена 
Фридзам және Лаура Зигемунд сынды 
ойыншылар қорғайды. Бұлардың бар-
лығының де есімі жанкүйерлерге жақ-
сы таныс. Мәселен, 34 жастағы Кербер 
кезінде әлемнің бірінші ракеткасы атан-
са, бұл күндері WTA тізімінде 15-орын-
ды иеленуде. 2016 жылы ол Аус т ра лия 
мен АҚШ-тың ашық біріншіліктерін-
де топ жар ды. Рио Олимпиадасында 
күміс медальды олжалады. 2018 жылы 
Уимблдонда дара шықты. Ан же лика 
2014 жылы Германия құрамасы сапында 

дәл осы жа рыс тың күміс жүлдегері 
атанды. Әлемдік рейтингте 62-орында 
тұрған Петковичтің де жасы 34-те. Тасы 
өрге домалап тұрған кезінде ол Ролан 
Гарростың жартылай финалына дейін 
жетіп, WTA жарыс тарында жеті мәрте 
жеңімпаз атанды. 22 жастағы Нимайер 
үздіктер тізімінде 111-орынды еншілеу-
де. Ол болашағынан зор үміт күттіріп 
отырған аса дарынды теннисшілердің 
бірі. Фридзам мен Зигемунд та түрлі 
халықаралық додаларда бақ сынап, үл-
кен тәжірибе мектебінен өткен мықты 
ойыншылар. 

Германияға қарсы кездесуде Қазақ-
стан құрамасы сапында Елена Рыбакина 
(жекелеген рейтингте 20-орында), 
Анна Данилина (жұптық рейтингте 
22-орын), Юлия Путинцева (жекеле-
ген рейтингте 47-орында), Зарина Диас 
(жекелеген рейтингте 110-орында) және 
Жібек Құламбаева (жұптық рейтингте 
297-орында) кортқа шығады. 

ГЕРМАНИЯҒА ҚАРСЫ КІМДЕР КОРТҚА ШЫҒАДЫ?
14-16 СӘУІР АРАЛЫҒЫНДА 
НҰР-СҰЛТАНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ 
ТЕННИС ОРТАЛЫҒЫНДА БИЛЛИ 
ДЖИН КИНГТІҢ КУБО ГЫ ЖО-
ЛЫН ДАҒЫ ЖАРЫСТЫҢ ІРІК ТЕУ 
КЕЗЕҢІНДЕ ҚАЗАҚСТАН МЕН 
ГЕРМАНИЯ ҚҰРАМАЛАРЫ ӨЗАРА 
ШЕБЕРЛІК СЫНАСАДЫ. ҚАЗІРДІҢ 
ӨЗІНДЕ АТАЛҒАН БӘ СЕ КЕДЕ ҚОС 
КОМАНДАНЫҢ ҚАН  ДАЙ ҚҰРАМДА 
ӨНЕР КӨР СЕ ТЕТІНІ БЕЛГІЛІ. 

ТЕННИС
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ЖАҚЫНДА ШЕМОНАИХА 
АУДАНЫНДА БОЛҒАНЫМЫЗДА 
АУДАНДЫҚ ДЕНЕШЫНЫҚТЫРУ 
ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІНІҢ 
БАСШЫСЫ РИШАТ 
ФАЙЗУЛЛАҰЛЫ АХМЕТОВКЕ 
ЖОЛЫҒЫП, ПРЕЗИДЕНТ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА 
ЖОЛДАУЫНАН ТУЫНДАЙТЫН 
МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАУ 
БАҒЫТЫНДА АТҚАРЫП ЖАТҚАН 
ЖҰМЫСТАРЫ ЖАЙЛЫ СҰРАҒАН 
ЕДІК.

– Ришат Файзуллаұлы, Прези-
дент өз Жолдауында «Жаңа Қазақ-
стан дегеніміз – егемен еліміздің 
болашақтағы бейнесі. Өз елінің 
ертеңіне сенбеген халық мықты 
мемлекет құра алмайды», деп баса 
айтты. Демек, әрбір ел азаматы 
бұл жолдаудан үміт күтеді, шамасы 
келгенше, қай салада қызмет етсе 
де, өз үлесін қосуы керек. Мейлі 
мәдениет, спорт саласы болса да. 
Кешегі Токио, Бейжің Олимпиада 
ойындары біздің елімізде спорт 
саласының алға емес, артқа ше-
гініп бара жатқанын дәлелдеді. 
Яғни спортқа түбегейлі өзгеріс қа-
жет. Спортшылар мен бапкерлер 
өз жоспарын қайта құрып, жаңа 
Қазақстанды құруда ізденіс пен іл-
кімділік танытулары қажет. Сіз не 
айтар едіңіз?

– «Жаңа Қазақстан: Жаңару 
мен жаңғыру жолы». Яғни бүгінгі 
буынның болашақ ұрпаққа амана-
ты. Аудан әкімі Григорий Акулов 
жолдаудан туындайтын міндеттер, 
алда атқаратын жұмыстар жайлы 
кездесуде айтты. Ауданда бұқара-
лық спорт жақсы жолға қойылған. 
Бұл күндері аудан халқының 33 па-
йыз тұрғыны бұқаралық спортпен 
шұғылдануда. Жыл басында аудан-
да денешынықтыру мен спортты 
дамыту жөніндегі 2020-2025 жыл-
дарға арналған өңірлік бағдарлама 
қабылданған болатын. Сол бойын-
ша бағытты іс-жоспар жүзеге асуда. 
Ең басты жаңалық, жаңа жылдан 
бастап ауданның сегіз ауылдық окру-
гінде спорт нұсқаушысы лауазымы 
ашылып, жұмыс жүргізе бастады. 

Спорт нұсқаушысы ауыл әкімі және 
бізбен тығыз бірігіп жұмыс істейді, 
ақыл-кеңес алып тұрады. Бұқаралық 
спорт жарыстарын жоспарлы, жүй-
елі жүргізуге назар аударады.

– Керемет жаңалық екен. 
Қалған ауылдық округтерде де 
спорт нұсқаушысы лауазымы ен-
гізілетін шығар?

– Әрине. Аудандық мәслихаттың 
сессиясында бұл мәселе оң шешілер 
деген үміт бар. Өңірдің басқа аудан-
дарының елді мекендері де біздің 
бұл бастамамызға қызығушылық та-
нытуда. Шырайлы Шығыстың ауыл 
спорты  жанданады деген ойдамын.

Дене тәрбиесі бойынша оқу са-
бақтарын өткізу және денешынықты-
ру-сауықтыру жұмыстарын жүргізуді 
ұйымдастыру үшін ауданда 119 спорт 
ғимараты бар, 3 стадион, 29 спорт 
залы, 9 жапсарлас зал, 3 спорт кешені, 
5 шаңғы базасы, бір атыс тирі, 63 жа-
зық құрылыс алаңы, 5 хоккей қорабы, 
бір спорттық манеж жұмыс істеп тұр. 
72 денешынықтыру ұжымдарында 
13 586 адам жаттығады. Ауданда 
ШҚО ДШ және СБ БЖСМ КММ өз 
жұмысын жалғастыруда, спорттың 7 
түрі бойынша 35 топ жұмыс істейді. 
Олар: волейбол, акробатика, дзюдо, 
жеңіл атлетика, футбол, шаңғы жа-
рысы, еркін күрес. Мұнда 538 адам 
шұғылданады, ал жаттықтырушылар 
саны 14 адам.

– Басқа ұлттық спорт түрлері 
жайлы не айтар едіңіз?

– Бізде ат спорты жақсы жолға 
қойылған. Жыл сайын дәстүрлі түрде 
өтетін халық ойындарында саңлақта-
рымыз бәйге, аударыспақ, көкпар-
да жүлде алып жатады. Қазақша 
күрес, дзюдо, қол күресі, президент-
тік көпсайыс, күштік спорт түрлері, 
басқа спорт түрлері бойынша 35 топ 
жұмыс істейді. Қарттарға арналған 
«Денсаулық тобына» жазылушы-
лар саны жыл сайын өсіп келеді. 
«Жұлдыз» спорт клубында 19 жат-
тықтырушы бар. 2020 жылдан бүгінге 
дейін ауданда 148 іс-шара өткізілді, 
оның ішінде аудандық, республи-
калық және халықаралық жарыстар 
бар.

Мүмкіндігі шектеулі жандар да 
спортты өздеріне серік еткен. Олар 
шахмат, жеңіл атлетика, пауэрлиф-
тинг, қол күресі, үстел теннисі, басқа 
да спорт секцияларына барып, алаң-
сыз, тегін жаттығады, аудандық, 

облыстық жарыстарға қатысып, жүл-
де алып жүргендері де бар. Қазіргі 
күні 44 адам, оның ішінде 38-і ауыл-
дық жерде спортты өздеріне серік ет-
кен. Аудан әкімі Г.И.Акулов мүмкін-
дігі шектеулі спортшыларға барлық 
жағдайды жасауда. Мәселен, басқа 
қалаларда өтетін жарыстарға қатыса-
тын саңлақтарға демеушілер есебінен 
қаражат тауып береді.

– Ауданның атақ-даңқын шыға-
рып жүрген спортшылар қатарын-
да кімді айтар едіңіз?

–  Ш а ң ғ ы ш ы  И в а н  Л ю ф т 
Алматыда өткен студенттердің қысқы 
Универсиадасында алтыннан алқа 
тақты. Жақында ғана Қазақстан 
Республикасының V қысқы спар-
такиадасында бір өзі 2 алтын, 
күміс және қола алқаны иеленді. 
Ол ол ма, Иван Люфт 2019 жылы 
Ресейдің Красноярск қаласында 
жалауы желбіреген ХХІХ қысқы 
Универсиадада Қазақстан құрамасы 
сапында эстафеталық жарыста күміс 
медальға қол жеткізді.

Выдриха ауылындағы Уба шипа-
жайында фельдшер болып қызмет 
ететін Жасұлан Тлеубердин деген аза-
матпен жақында танысудың сәті түсті. 
Ауылда еркін күрес секциясын ашып, 
баптап жүрген Жасұланның шәкірт-
тері байрақты сайыстарда сан мәрте 
жүлде терді. Жасұланның өзі де, жұ-
байы Мереке де, үш қызы да спорт-
пен шұғылданады екен. Жасұлан 
еркін күрестен ел біріншілігінде, 

облыстық жарыстарда сан мәрте 
жүлдегер атанса, жұбайы Мереке 
қол күресінен облыстың бірнеше 
рет чемпионы атаныпты. Қыздары 
да спорт десе ішкен астарын жерге 
қояды. Оның жөні бар. Әке-шешесі 
бірдей спортты өмірлік серігі санай-
ды, қыздарының да биік белестерді 
бағындыруын қалайды. Айсұлу еркін 
күрестен облыстың жеті дүркін чем-
пионы. Айым үш дүркін жеңімпаз. 
Міне, бұқаралық спорттың нәтижесі 
осындай. Ж.Тлеубердин, А.Каримов, 
А.Колтубаев, В.Захарченко сияқты 
жаттықтырушылардың шәкірт-
тері Талант Мадетов, Г.Трубачев, 
Д.Сәкенов, Д.Сембай, В.Митрополия 
біздің мақтанышымыз. 

Жолдаудан туындайтын тағы бір 
жаңалық, аудан орталығында дене-
шынықтыру-сауықтыру кешенінің 
құрылысы аяқталып қалды. Бұл ке-
шенде барлығы бар. Бір мезетте 300 
адамға қызмет көрсете алады. Жаңа 
спорт кешені саламатты өмір салтын 
насихаттауға, жастарды спортқа бау-
луда маңызды орын алатыны сөзсіз. 
Қысқасы, шемонаихалықтар бұқа-
ралық спортты өркендету арқылы 
өз денсаулықтарын жақсартып,  ел 
игілігі үшін жемісті еңбек ете бермек.

Әңгімелескен –
Оңдасын ЕЛУБАЙ, 

«Қазақ спорты» газетінің 
Шығыс Қазақстан облысындағы 

меншікті тілшісі

ФУТБОЛ. 2022 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТЫ, 
OLIMPBET-КУБОГЫ, OLIMPBET-СУПЕРКУБОГЫНЫҢ КҮНТІЗБЕСІ (БІРІНШІ АЙНАЛЫМ)

IV тур
3 сәуір (жексенбі)

Қызылжар – Ақсу
Каспий – Ордабасы
Тараз – Атырау
Мақтаарал – Астана
Ақтөбе – Шахтер

4 сәуір (дүйсенбі)
Ақжайық – Қайрат
Тобыл – Тұран

V тур
9 сәуір (сенбі)

Ордабасы – Тобыл
Атырау – Ақжайық
Қайрат – Каспий

10 сәуір (жексенбі)
Тұран – Қызылжар
Астана – Тараз
Ақсу – Ақтөбе
Шахтер – Мақтаарал

VI тур
16 сәуір (сенбі)

Тұран – Ордабасы
Қызылжар – Ақтөбе
Каспий – Атырау
Тобыл – Қайрат
Ақжайық – Астана

17 сәуір (жексенбі)
Мақтаарал – Ақсу
Тараз – Шахтер

VII тур
22 сәуір (жұма)

Астана – Каспий
Атырау – Тобыл

23 сәуір (сенбі)
Ордабасы – Қызылжар
Қайрат – Тұран
Шахтер – Ақжайық
Ақтөбе – Мақтаарал
Ақсу – Тараз

VIII тур
26 сәуір (сейсенбі)

Тобыл – Астана
Ордабасы – Қайрат

27 сәуір (сәрсенбі)
Қызылжар – 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
Ақсу – Каспий
Ақтөбе – Ақжайық
Мақтаарал – Тараз

X тур
7 мамыр (сенбі)

Қызылжар – Тараз
Қайрат – Атырау
Тобыл – Ақсу
Ордабасы – Астана

8 мамыр (жексенбі)
Ақжайық – Мақтаарал
Тұран – Шахтер
Каспий – Ақтөбе

XI тур
14 мамыр (сенбі)

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

15 мамыр (жексенбі)
Мақтаарал – Каспий
Тараз – Ақжайық

XII тур
21 мамыр (сенбі)

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

22 мамыр (жексенбі)
Қызылжар – Ақжайық
Каспий – Тараз
Тобыл – Мақтаарал

XIII тур
25 мамыр (сәрсенбі)

Шахтер – Атырау
Ақсу – Қайрат
Ақтөбе – Ордабасы

26 мамыр (бейсенбі)
Мақтаарал – Тұран
Тараз – Тобыл
Астана – Қызылжар
Ақжайық – Каспий

30 мамыр – 14 маусым, FIFA күндері

ШЕМОНАИХА АУДАНЫНЫҢ 
СЕГІЗ АУЫЛЫНДА СПОРТ НҰСҚАУШЫСЫ БАР
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Бетті дайындаған – Едіге ОРАЗ

ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАНЫҢ ОЙЫНДАРЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ ЕКІ АПТАҒА ҮЗІЛІС 
АЛҒАН ЕЛІМІЗДІҢ ФУТБОЛ 
КОМАНДАЛАРЫ АЛДАҒЫ ЖЕКСЕНБІДЕ 
ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫНЫҢ 
4-ТУРЫН ӨТКІЗЕДІ. 
ҰЛТТАР ЛИГАСЫНЫҢ ПЛЕЙ-ОФФ 
ОЙЫНДАРЫНЫҢ ҚАРСАҢЫНДА 
КОМАНДАЛАР ПРЕМЬЕР-ЛИГАНЫҢ 
3-ТУРЫН ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ. БҰЛ 
ТУРДА ҚАТАРЫНАН ЕКІ РЕТ ЖЕҢІСКЕ 
ЖЕТКЕН АЛМАТЫНЫҢ «ҚАЙРАТЫ» 
ОЙЛАМАҒАН ЖЕРДЕН ӨЗ АЛАҢЫНДА 
ҰПАЙ ЖОҒАЛТТЫ. АЛМАТЫЛЫҚТАР 
«ТАРАЗ» КОМАНДАСЫН ҚАБЫЛДАП, 
1:1 ЕСЕБІМЕН ТЕҢ ТҮСТІ. СОНДАЙ-
АҚ, ЕЛОРДАЛЫҚ «АСТАНА» КЛУБЫ 
АЛҒАШҚЫ ЖЕҢІСТЕРІН ТОЙЛАДЫ. 
ОЛАР «АСТАНА АРЕНА» СТАДИОНЫНДА 
«АҚТӨБЕНІ» ЖЕҢДІ – 1:0. 

МУХАНОВҚА ТЫҚЫР ТАЯДЫ

3-турдың орталық кездесулерінің бірінен 
саналған «Астана» мен «Ақтөбе» арасын-
дағы матч елордалық команданың жеңісімен 
аяқталды. Ойын тағдырын 9-минутта Аслан 
Дарабаевтың соққан голы шешті. 

Жақын арада «Ақтөбенің» бас бапкері 
Владимир Муханов отставкаға кетіп жатса таң-
ғалудың қажеті жоқ. Маусымаралық үзілісте ко-
манда құрамын әжептеуір күшейткен «Ақтөбе» 
әзірге жанкүйерлерінің сенімінен шыға алмау-
да. Күн өткен сайын Владимир Мухановқа да 
жанкүйерлердің наразылығы күшейіп келеді. 
Ұзынқұлақтың айтуынша, команда басшылары 
бас бапкерге нақты тапсырма беріп, жағдайды 
түзетуге белгілі бір уақыт берген. Егер келесі 
турда «Ақтөбе» өз алаңында «Шахтерді» ұта 
алмаса, онда Муханов бас бапкерлік қызметтен 
кетуі әбден мүмкін. 

КАНТЕДЕН БАСҚА КІМ БАР?

«Тараз» клубын қабылдаған Құрбан Бердыев 
жаттықтыратын «Қайрат» жеңісті серияларын 
жалғастыра алмады. Алматылықтар ойынның 
59-минутында Хосе Кантенің көмегімен есеп 
ашқан еді. Алайда, он минут өтер-өтпестен 
тараздық ұжым таразы басын теңестіріп кетті. 

Дәл қазіргі таңда «Қайрат» шабуылшыла-
рының арасында Кантеге жететін ойыншы бол-
май тұр. Үш ойында төрт мәрте қанжығасын 

майлаған гвинеялық шабуылшы мергендер 
тізімінде көш бастап тұр. Құрбан Бердыевте 
дәл қазір Кантеден басқа сенетін шабуылшы 
жоқ. Былтырғы маусымда жап-жақсы өнерімен 
көзге түскен Артур Шушеначев алғашқы тур-
дан-ақ Бердыев бапкердің көңілінен шықпа-
ды. Соңғы екі ойында негізгі құрамнан орын 
алған гвинеялық «қара маржан» енді орнын 
бере қоймас. 

Құрбан Бердыевтың әр ойын сайын ойыншы-
ларды көп ауыстыратынын байқадық. «Таразбен» 
болған матчта ресейлік Виктор Васин мен өзбек-
стандық Жасурбек Жалолиддиновке орын тауып 
берді. Бұл екі футболшы Премьер-лигадағы 
алғашқы ойындарын өткізді. 

АҚТАУДЫ «МҰНАЙШЫНЫҢ»  
ЕЛЕСІ КЕЗІП ЖҮР

«Каспий» клубы тоқсаныншы жылдар-
дың орта тұсында «Мұнайшы» деген атпен 

ел біріншілігінде бақ сынағаны баршамызға 
белгілі. «Тараздың» түрленіп, «Елімайдың» 
екпініне ешкім шыдас бермей тұрған шақта 
сол «Мұнайшы» кілең мықтылардың ығыс-
тырып, ел чемпионатында төртінші орынға 
тұрақтаған еді. Тіпті Қазақстан кубогының 
екі рет жартылай финалына да шықты. Бірақ 
кейіннен қаржы тапшылығына байланысты 
команда Бірінші лигаға кетіп, сол кеткеннен 
бас көтере алмады. 

Соңғы үш жылда Ақтау футболы қанатын 
қайта кеңге жая бастады. Былтырғы маусымда 
үздік сегіздікке кірді. Ал биыл чемпионатты 
сәтті бастап, үш ойыннан жеті ұпай жинап, 
алғашқы үштіктен орын тапты. 

Алғашқы турда «Каспий» «Қызылжарды» 
қапы қалдырды. Одан кейін былтырғы чемпион 
«Тобылмен» терезесі тең ойын көрсетіп, қоста-
найлық ұжымды екі ұпайдан айырды. 3-турда 
сырт алаңда «Тұранды» 1:0 есебімен тұқыртты.  

Маусым енді басталды. Десек те, «Кас пий-
дің» аяқ алысы жаман емес. 

ҚЫРЫҚҚА КЕЛСЕ ДЕ ҚАЙРАТЫ 
ҚАЙТПАҒАН

Еліміздің қазіргі чемпиондары «Тобыл» 
3-турда Петропавлдың «Қызылжар» коман-
дасын қабылдап, 2:0 есебімен жеңіске жетті. 
Петропавлдық команда биылдыққа әлі гол 
соққан жоқ. Үш ойын өткізген олар үшеуінде 
де жеңіліп, турнир кестесінің ең соңғы орнына 
жайғасты. 

Ал «Тобыл» керісінше биылғы маусымда өз 
қақпаларына әлі гол соқтырған жоқ. Команда 
қақпашысы Александр Мокин соңғы рет өз 
қақпасына 2021 жылдың 24 қазанында гол жі-
беріпті.  Содан бері 364 минут өтсе де қырық 
жастағы қақпашыдан ешкім айласын асыра 
алмай келеді. 

Жалпы, Қазақстан футбол тарихында ең ұзақ 
уақыт гол жібермеген қақпашы – «қайраттық» 
Сергей Бойченко. Ол 2005-2006 жылдары 921 
минут бойы өз қақпасын аман сақтап тұрды. 

«АСТАНА» – «АҚТӨБЕ» – 1:0

Гол соққан: Дарабаев, 9 (1:0) .
Ескерту:  Қуат, 3, Бескоровайный, 40, Қыбырай, 66, Тағжарықов, 

89, Камболов, 90+1;
Астана: Милошевич, Дарабаев, Қуат (Перцух, 84.), Манзорро, 

Бескоровайный, Оганесян, Рахманов, Сильва, Томасов (Сағынаев, 84), 
Эбонг (Айымбетов, 64), Эуженио (Бейсебеков, 75);

Ақтөбе: Покатилов, Алвеш (Гоу, 73), Балашов, Видемонт, Ерланов, 
Жулпа (Камболов, 64.), Кеңесов, Қыбырай (Таңжарықов, 73,), Маляров 
(Шомко, 73), Оразов (Қасым, 78), Адукор; 

Төреші: Сахи Данияр (Қызылорда); 
17 наурыз. Нұр-Сұлтан қаласы. «Астана Арена» стадионы. 3000 

жанкүйер.

«ТҰРАН» – «КАСПИЙ» – 0:1

Гол соққан: Тайкенов, 43, пенальтиден (0:1); 
Ескерту: Нұрғалиев Е., 2, Нұрғалиев А., 14, Нарзилдаев, 31, 

Осучукву, 36, Мұсабеков, 41, Ардазишвили, 85, Мухаммед, 87;
Тұран: Тоқотаев, Залеский (Скворцов, 80), Керімжанов, Клещенко, 

Мұсабеков (Мұхаммед, 58), Нұрғалиев.А (Сильва, 58.), Осучукву, 
Таипов, Тапалов, Диакате, Федин (Нөсербаев, 73);

Каспий: Аязбаев, Ардазишвили, Әділ (Нүсіп, 80), Барановский, 
Бондаренко, Киреенко (Телеш, 63), Нарзилдаев, Нұрғалиев Е. 
(Дмитренко, 85.), Тайкенов, Тигруджа, Цуцкич;

Төреші: Рахымбаев Айдын (Алматы қ.);
17 наурыз. Түркістан қаласы. «Түркістан-Арена» стадионы. 

1500 жанкүйер.

«ҚАЙРАТ» – «ТАРАЗ» – 1:1

Гол соққандар: Канте Хосе 59 (1:0) , Караман Динмухамед 68 (1:1) .
Ескерту: Шахметов, 27, Сейдахмет, 35.
Қайрат: Устименко, Алыкулов (Усенов, 89), Буранчиев, Васин, 

Гуральски, Жалолиддинов (Шушеначев, 46.), Канте (Швырев, 86), 
Қасаболат, Пауло, Сейдахмет, Алвеш;

Тараз: Сейсен, Ахметов, Байтана (Қуантаев, 86), Гадрани, Гамаков 
(Жаксылықов, 90), Даиров, Джуниор, Жұмабек (Дос Сантос, 77.), 
Қожамберді (Қараман, 46), Әмірханов, Шахметов (Қалдыбеков, 77);

Төреші: Измайлов Денис (Талдықорған); 
17 наурыз. Алматы қаласы. Орталық стадион.  3400 жанкүйер.

«ТОБЫЛ» – «ҚЫЗЫЛЖАР» – 2:0

Гол соққандар: Тошич, 32 (1:0) , Тағыберген, 73, пенальтиден (2:0); 
Ескерту: Томашевич, 34, Аманович, 34, Мурачев, 44, Довбня, 45+2, 

Есімов, 62, Мартинс, 80, Бриджидо, 88, Зорич, 90.
«Тобыл»: Мокин, Бриджидо (Асранқұлов, 90+2), Йованчич, Малый, 

Марочкин, Мирошниченко (Қаиров, 62), Аманович (Васильев, 79), 
Сергеев (Жақсылықов, 79), Тағыберген, Томашевич, Тошич (Жұмашев, 
90+2);

«Қызылжар»: Лобанцев, Есімов (Шмидт, 66), Зорич, Каршакевич, 
Козлов, Мусса, Довбня, Мульдинов (Бушман, 66), Мурачев (Панюков, 
74), Нкололо, Тихоновский (Мартинс, 46);

Төреші: Затула Александр (Өскемен); 
17 наурыз. Қостанай қаласы. «Тобыл Арена» стадионы.  1500 

жанкүйер.

«ОРДАБАСЫ» – «АҚЖАЙЫҚ» – 2:0

Гол соққандар: Гедеш, 53 (1:0) , Ваганов, 62 (2:0) .
Ескерту: Антипов, 7, Сұлтанов, 9, Брага, 36, Абдумажитов, 66, 

Гедеш, 72;
Алаңнан қуылғандар: Антипов, 29 (екінші ескерту), Ваганов, 90+3.
«Ордабасы»: Шайзада, Астанов (Сұлтаниязов, 88.), Батищев, Брага 

(Халматов, 88,), Ваганов, Гедеш (Садовский, 73), Ньюадзи (Тәжібай, 88), 
Сұлтанов, Тұрсынбай, Хаджиев (Добай, 77), Абдумажитов;

«Ақжайық»: Махновский, Антипов, Газданов (Өміртаев, 46), 
Карпенко (Имнадзе, 46), Әбдірахманов, Омаров (Саулет, 58), Приндета, 
Сабино (Црнчевич, 58), Сапанов (Кордич, 85), Стаменкович, Шустиков;

Төреші: Кучин Артем (Қарағанды);
17 наурыз. Шымкент қаласы. Қ.Мұңайтпасов атындағы 

Орталық стадион. 1000 жанкүйер. 

«АТЫРАУ» – «МАҚТААРАЛ» – 2:1

Гол соққан: Бисси, 28 (1:0), Петрович, 45 (2:0), Разгонюк, 74 (2:1); 
Ескерту: Западня, 29, Петрович, 49, Юденков, 52, Барановски, 70.
Алаңнан қуылды: Бруно, 55, Западня, 87.
«Атырау»: Айрапетян, Барановски, Бисси, Гжельчак, Қалмұратов, 

Катрич (Пангерей, 75.), Набиханов, Петрович (Сапаров, 75), Такулов, 
Тарасов, Филипович (Соколенко, 37);

«Мақтаарал»: Литовченко, Ахматов, Бобоев (Оралбай, 46), 
Бруно, Жұматов (Тұзақбаев, 87), Западня, Әмірсейтов (Серікбай, 75,), 
Нұрмұхамет (Кенжебек, 60), Потапов (Чикида, 60.), Разгонюк, Юденков; 

Төреші: Тевяшов Денис (Орал); 
17 наурыз. Атырау қаласы. «Мұнайшы» стадионы. 2000 жанкүй-

ер.

3-ТУРДАН КЕЙІНГІ ТУРНИР КЕСТЕСІ
№ Команда Ойын Жеңіс Тең Ұтылыс Д-А Ұпай 
1 Қайрат 3 2 1 0 4-1 7
2 Тобыл 3 2 1 0 3-0 7
3 Каспий 3 2 1 0 2-0 7
4 Шахтер 2 2 0 0 4-0 6
5 Тараз 3 1 2 0 2-1 5
6 Ордабасы 3 1 1 1 3-2 4
7 Ақсу 2 1 1 0 1-0 4
8 Атырау 3 1 1 1 3-3 4
9 Ақтөбе 3 1 0 2 2-4 3
10 Астана 3 1 0 2 1-4 3
11 Тұран 2 0 1 1 0-1 1
12 Мақтаарал 3 0 1 2 2-4 1
13 Ақжайық 2 0 0 2 0-3 0
14 Қызылжар 3 0 0 3 0-4 0

4-турдың ойындары 3-4 сәуірде өтеді. 
«Ақтөбе» – «Шахтер»        «Каспий» – «Ордабасы»
«Тараз» – «Атырау»           «Мақтаарал» – «Астана»
«Қызылжар» – «Ақсу»        «Ақжайық» – «Қайрат»
«Тобыл» – «Тұран»

«АСТАНАНЫҢ» 
АЛҒАШҚЫ ҰПАЙЫ

ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. 3-ТУРДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
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БЕГ, СКАЧКИ И БАСКЕТБОЛ

Но каждый матч тбилисцев, транслиро-
вавшийся по телевидению, превращался в 
яркое представление не только из-за игры 
спортсменов.

«Сегодня в Тбилиси на республиканском 
стадионе «Динамо» встречаются коман-
ды…» — эти слова с характерным акцентом, 
летевшие в эфир, притягивали магнитом. 
Тот, кто хотя бы раз слышал репортаж Котэ 
Махарадзе, оказывался в плену его актер-
ского мастерства.

Он действительно был профессиональ-
ным актером — выпускник Тбилисского го-
сударственного театрального института де-
сятки лет выходил на сцену, сражая наповал 
взыскательную публику. Но, как в случае с 
Николаем Озеровым, подлинную народную 
любовь принесло Махаразде ремесло фут-
больного комментатора.

В это трудно поверить, но Котэ, или, если 
официально, Константин Иванович, в юно-
сти футбол не любил. Пока остальные го-
няли мяч, он предпочитал бег наперегонки. 
Затем стал поклонником скачек и мечтал о 
профессии жокея. Более серьезным увлече-
нием Махарадзе был баскетбол. В составе 
тбилисского «Динамо» он стал чемпионом 
Грузинской ССР среди юношей.

ЛЮБОВЬ К ФУТБОЛУ ПРИВИЛИ 
МАМА И ПАЙЧАДЗЕ

Мама Котэ, озабоченная тем, что сын 
не пылает любовью к футболу, лично по-
вела его на стадион. Игра в тот день была 
не слишком выразительной, но все измени-
лось после выхода на поле Бориса Пайчадзе. 
Блистательный грузинский форвард потряс 
своим мастерством молодого человека: «Что 
он вытворял на поле, что выделывал! Я не 
знал тогда, что этот проход-молния называл-
ся дриблингом, полное сказочной пластики 
движение — финтом, что это — пас, а вот 
это — ложный замах. Да ну их к чёрту! Какое 
имеет значение, что и как называется. Ведь 
главное в футболе — магия самой игры, и 
индивидуальной, и командной, и, конечно, 
забитые голы. Первое причастие ко всему 
этому и состоялось у меня в тот день».

В 1954 году Махарадзе с приятелем, ока-
завшись в Москве, наберутся наглости и от-
правятся к Пайчадзе, чтобы попросить у него 
два билета на матч СССР — ФРГ. Попасть 
в тот день на «Динамо» было задачей совер-
шенно немыслимой, но спортсмен подарил 
два билета землякам. И будущий коммента-
тор стал свидетелем одной из самых ярких 
побед в истории сборной СССР над действу-
ющими чемпионами мира.

ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО –  
НАДО!

В комментаторы Махарадзе попал совер-
шенно случайно. В Тбилиси приехала ба-
скетбольная команда из США, но ни одного 
журналиста, способного прокомментировать 

встречу для тбилисского ТВ, не оказалось. 
Тут кто-то вспомнил о Котэ – он, мол, сам 
играл в баскетбол, к тому же имеет актерское 
образование! Махарадзе нашли и буквально 
усадили перед микрофоном: «Давай, рабо-
тай». И он справился настолько хорошо, что 
вскоре уже комментировал матчи футболь-
ного «Динамо».

Ни о какой всесоюзной карьере речи не 
было. Первые три года Махарадзе работал 
для местного телевидения, причем коммен-
таторскую стезю он совмещал с записью ре-
портажей со строек, промышленных пред-
приятий и т.д.

В 1960 году очередной матч тбилисского 
«Динамо» по Всесоюзному радио должен 
был комментировать легендарный Вадим 
Синявский. Но мэтр по каким-то причинам 
выбыл из строя, и из Москвы распоряди-
лись – пусть работает Махарадзе. Отговорки 
не принимались, и Константин отработал 

игру. И вскоре он уже вошел в число из-
бранных комментаторов, работавших на весь 
Советский Союз.

«БОКОВОЙ АРБИТР ПРИНИМАЕТ 
КРАСИВЫЕ ПОЗЫ»

Но Махарадзе умел и похулиганить. Он 
вошел в историю с целым набором крылатых 
фраз, самая известная из которых: «Пока мяч 
в воздухе, коротко о составах команд…»

Вообще, сегодня уже трудно сказать, ка-
кие из этих фраз комментатор реально произ-
носил, а какие ему приписали впоследствии:

«И наш форвард падает в штрафной пло-
щадке! Что говорит судья? А судья говорит, 
что сегодня на улице довольно холодно, и с 
земли надо подниматься».

«Боковой арбитр принимает красивые 
позы. Возможно, он раньше занимался ба-
летом».

«Арбитр делает предупреждение: не надо 
забирать мяч у колумбийцев, они тоже хотят 
поиграть».

С 1966 по 1986 годы Махарадзе работал 
на всех чемпионатах мира, вне зависимости 
от того, играла там сборная СССР или нет.

В 1978 году в Аргентине он прямо во вре-
мя турнира развивал любовную историю с 
актрисой Софико Чиаурели. Возлюбленная в 
это время вместе с театром была на гастролях 
в Буэнос-Айресе, и Котэ назначал ей свида-
ния… в прямом эфире.

«У нас были разные коды. Что-то обозна-
чало час, что-то – место. Скажем, 13-е – это 
было число, и, когда шла 32-я минута, я не 
говорил, что идет 32-я минута. Я говорил: 
13 минут остается до конца первого тайма. 
А потом кто-то написал в газете: «И что он 
пристал к этой 13-й минуте?» – вспоминал 
впоследствии Махарадзе.

ГЛАВНАЯ ИГРА

Другому за подобные вольности указали 
бы на дверь, но в Константине Ивановиче 
души не чаял глава Гостелерадио СССР 
Сергей Лапин. Заступничество Лапина, 

возможно, спасло главный репортаж в жиз-
ни Махарадзе.

В 1981 году тбилисское «Динамо» вышло 
в финал Кубка обладателей кубков. Само со-
бой разумеющимся считалось, что решающий 
матч должен комментировать Махарадзе. Но 
неожиданно Котэ узнал – влиятельные това-
рищи в Тбилиси попросили заменить его на 
любого из московских коллег. В течение не-
скольких дней вопрос оставался открытым, и 
это были очень тяжелые дни для Махарадзе. 
Но в итоге Москва поддержала Котэ.

Финальный матч у немецкой команды 
«Карл Цейсс» «Динамо» выиграло со счетом 
2:1. Счастливый Махарадзе так напирал на 
то, что это победа именно грузинского фут-
бола, что компетентные товарищи заинтере-
совались – а нет ли в этом пагубных зерен 
национализма?

ВРЕМЯ РАСПАДА

Не там, не там, искали национализм. Как 
раз-таки Махарадзе был настоящим интер-
националистом, одинаково тепло относясь к 
футболистам и коллегам из всех республик 
Советского Союза.

В 1990 году уже шел процесс разруше-
ния Союза, и синхронно начала разрушаться 
карьера комментатора Махарадзе. Он вдруг 
узнал, что на чемпионат мира в Италию его 
запланировали только в качестве резервного 
комментатора. Посчитав это несправедливым 
и даже оскорбительным, Махарадзе отказал-
ся от поездки.

Грузинские клубы вышли из чемпионата 
СССР, а через год не стало и самого турнира. 
Котэ признавался: футбол, где тбилисское 
«Динамо» не играет с киевским, где нет встреч 
с московским «Спартаком», ему неинтересен.

Порой он соглашался прокомментиро-
вать матчи грузинских команд, но это было 
уже не то.

ЕГО УБИЛ СОРВАННЫЙ МАТЧ

В 1998 году он приехал в Москву, чтобы 
прокомментировать прощальный матч врата-
ря московского «Спартака» и сборной СССР 
Рината Дасаева. Несколько раз Махарадзе по-
лучал приглашения на Украину, чтобы про-
комментировать матчи киевского «Динамо» 
в Лиге чемпионов. Это напоминало ему о 
лучших временах советского футбола. Но 
стало подводить здоровье, и в 2000 году Котэ 
Махарадзе окончательно закончил карьеру 
комментатора.

В октябре 2002 года в рамках отбороч-
ного турнира к чемпионату Европы-2004 в 
Тбилиси должен был состояться матч сбор-
ных Грузии и России. Махарадзе ждал матча 
с нетерпением, хотя на сей раз ему предсто-
яло выступить в качестве обычного зрителя.

Незадолго до перерыва при счете 0:0 на 
тбилисском стадионе погас свет. Восста-
новить электроснабжение на погрузившей-
ся во тьму арене не получилось. Матч был 
отме нен.

Происшедшее стало слишком сильным 
потрясением для Махарадзе. Спустя несколь-
ко часов у него случился инсульт. Оправиться 
он уже не смог. 19 декабря 2002 года Котэ 
Махарадзе не стало.

aif.ru

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЛЮБИЛИ ГРУЗИНСКОЕ КИНО, ГРУЗИНСКОЕ ВИНО, ГРУЗИНСКИЕ 
ПЕСНИ И ГРУЗИНСКИЙ ФУТБОЛ. ТБИЛИССКОЕ «ДИНАМО» В СТРАНЕ БЫЛО 
ПОПУЛЯРНО НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ФИЛЬМЫ ДАНЕЛИЯ И АНСАМБЛЬ «ОРЭРА».

ПОГАСШИЙ СВЕТ КОТЭ МАХАРАДЗЕ.

КОММЕНТАТОР, КОТОРОГО ЛЮБИЛА 
БОЛЬШАЯ СТРАНА  

Николай Озеров и Котэ Махарадзе
Спортивный комментатор, народный артист Грузинской ССР Котэ Махарадзе в комментаторской кабине, 
1983 год. Фото: РИА Новости/ Юрий Сомов

Котэ Махарадзе, март 2002 года. 
Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко

Котэ Махарадзе, 1987 год. /Рухкян/РИА Новости
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Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 

Очередной этап мирового Кубка по паралимпийскому 
плаванию, прошедший в итальянском городе Линьяно-
Саббьядоро, собрал свыше 400 спортсменов из 38 стран 
мира.

В своем классе в первом заплыве (дистанция 50 мет-
ров на спине) Сиязбек Далиев занял второе место. Такой 
же результат он показал на аналогичной дистанции бат-
терфляем, а заплыв на 50 метров вольным стилем завер-
шил на третьем месте.

По достигнутым результатам спортсмен попал в 
группу B и в «абсолютке» в заплыве на 50 метров бат-
терфляем занял первое место. Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 

АНАСТАСИЯ ГОРОДКО СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ МИРА 
ПО ФРИСТАЙЛУ-МОГУЛУ

СЫН КОСТИ ЦЗЮ ОДЕРЖАЛ  
21-Ю ПОБЕДУ ПОДРЯД

Основной вклад в пополнение ме-
дальной копилки Казахстана на этом 
первенстве внесла 16-летняя воспи-
танница усть-каменогорской школы 
могула Анастасия Городко. О её сере-
бряной медали в первый день сорев-
нований мы уже сообщали ранее, но 
на этом юная звезда отнюдь не соби-
ралась останавливаться.

В командном первенстве мира 
по параллельному могулу она вы-
ступала в дуэте с ещё одним усть-
каменогорцем Фёдором Бугаковым. 
Фёдор – спортсмен до этого момента 
менее известный, чем его напарни-
ца, но именно его хороший, крепкий 
и стабильный уровень стал залогом 
успешного выступления в этой доста-
точно новой дисциплине для могула. 
По ходу соревнований Анастасия и 
Фёдор прошли такие грозные могуль-
ные державы как Канаду, Швецию 
и Чехию, добравшись до финала. 
Остановить грозную поступь двух 
устькаменогорцев в решающем про-
тивостоянии смогли только амери-
канцы Элли Макуга и Джей Крокет. 
В активе нашего дуэта – «серебро». 
Бронзовые медали завоевала ещё 
одна американская пара Кейси Хогга 
и Коула Макдональда.

Заключительный день мирового 
первенства ознаменовался первен-
ством по параллельному могулу. 
Здесь самым ожидаемым событием, 

естественно, было противостояние 
двух главных звёзд этого чемпиона-
та Анастасии Городко и американки 
Элизабет Лимли, которая, напом-
ним, оказалась чуть сильнее нашей 
землячки в могуле индивидуальном 
двумя днями ранее. Ожидания эти 
оправдались на все 500 процентов, 
хотя в полуфинале в американском 
дерби между Лимли и Макугой едва 
и не произошла сенсация. Городко 
же добралась до финала буквально 
громя своих соперниц! Кореянку 
Шин-И Юн в первом круге она 
просто не заметила, шведку Моа 
Густафсон и канадку Линетт Конн 
одолела с одинаковым счётом 19:6, 
и вот противостояние с Лимли ста-
ло явью.

В решающем старте Городко, как 
ни странно, снова оказалась на голо-
ву сильнее Элизабет, наглядно пока-
зав реальную разницу между собой 
и восходящей американской звездой 
могула – 19:6.

А н а с т а с и я  Г о р о д к о  с т а л а 
Чемпионкой Мира среди юниорок 
впервые в своей карьере. По этому по-
казателю она уступает только Юлии 
Галышевой, которая в 2011 и 2012 
годах дважды стала мировой чемпи-
онкой в этой возрастной категории. 
Впрочем, кое в чём Городко своего 
кумира превзошла – Юлия никогда 
не побеждала в параллельном могуле, 

так что золотая медаль Анастасии ста-
ла исторической.

По общему же количеству на-
град на юниорских первенствах мира 
Городко с Галышевой сравнялась. В 
активе спортсменок по три награды. К 
двум золотым медалям Галышева 10 
лет назад здесь же, в Италии добавила 
ещё и бронзовую. В активе Городко 
же одно «золото» и два «серебра». 
Впрочем, у Галышевой в её бытность 
юниоркой не было такой дисциплины 
как командный параллельный могул. 
Поэтому у её более юной коллеги есть 
определённая фора.

ПО ИТОГАМ ЮНИОРСКОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО МОГУ-
ЛУ В ИТАЛИИ В АКТИВЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ВКО ДВЕ СЕ-
РЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ И ОДНО "ЗОЛОТО".

Бой, который прошел в Миннеаполисе, 
стал главным событием вечера. Решение 
судей о победе Цзю оказалось единоглас-
ным.

Для 27-летнего боксера это уже 21-я по-
беда подряд, отмечают «Новые известия». 
Цзю за свою карьеру еще ни разу не про-
игрывал и не заканчивал бой вничью. На 
счету Гауши 22 победы, три поражения и 
одна ничья.

Тим Цзю дебютировал на профессио-
нальном ринге в декабре 2016 года. Сейчас 
он занимает первое место в рейтинге WBO.

Чемпионат страны проходил в Костанае с 12 по 19 марта. 
Участниками стали 230 юниоров и девушек до 20 лет из 14 об-
ластей, а также из городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Представительница из Актау Сагыныш Атабай выступа-
ла в весовой категории свыше 87 килограммов и боролась за 
бронзовую награду со штангисткой из Алматы.

За счет характера и упорства она на два килограмма опе-
редила соперницу. В рывке ей удалось осилить 60 килограм-
мов, в толчке - 77 килограммов. В сумме она набрала 137 
килограммов.

Сагыныш Атабай тренируется под руководством 

старшего тренера Мангистауской области Адылмагамбета 
и Тимура Джамбировых. 

Штангистка и ее тренер благодарят за поддержку управ-
ление физической культуры и спорта региона и ДЮСШ 
«Мангистау Арена».

ВЕЧЕР В МОНПЕЛЬЕ 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЗАПЛЫВ 

УРОЖЕНКА АКТАУ ГАУХАР НАУРЫЗОВА И БОЙСАНГУР ДАТИЕВ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ КАЗАХСТАН, ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА, 
ПРОШЕДШЕМ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ГОРОДЕ МОНПЕЛЬЕ.

ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ АСТАНЧАНЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
КАЗАХСТАНА ПО АРМРЕСТЛИНГУ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ С ИНВАЛИД-
НОСТЬЮ.

ВЗЯЛА «БРОНЗУ» 
ЮНАЯ АКТАУСКАЯ СПОРТСМЕНКА САГЫНЫШ 
АТАБАЙ СТАЛА БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМ-
ПИОНАТА КАЗАХСТАНА ПО ТЯЖЕЛОЙ  
АТЛЕТИКЕ.

СТОЛИЧНЫЙ СПОРТСМЕН-ПАРАЛИМПИЕЦ 
СИЯЗБЕК ДАЛИЕВ ВЫСТУПИЛ НА КУБКЕ МИРА 
ПО ПАРАПЛАВАНИЮ.

Гаухар Наурызова и её пар-
тнёр Бойсангур Датиев выступили 
в ритм-танце и заняли 31 место на 
чемпионате мира. Победу в ритм-тан-
це одержали хозяева льда Габриэла 
Пападакис и Гийом Сизерон.

– Нам не удалось быть в 20-ке 
сильнейших, однако, я надеюсь, что 
уже в следующем сезоне мы выйдем 
на новый уровень. Здесь мы заняли 
31-место. Так что начало положено: 
нас увидели, нас узнали. Это глав-
ное, – прокомментировала Гаухар 
Наурызова.

Пара планирует подготовиться к 
следующему олимпийскому циклу, 
который начинается с июня 2022 
года. Для этого нужна финансовая 

поддержка, поэтому спортсмены 
ищут спонсоров. 

Месяц назад сообщалось о том, 
что Гаухар Наурызова вместе с фигу-
ристом Бойсангуром Датиевым завое-
вали второе место на международных 
соревнованиях в Венгрии, уступив 
«золото» венграм. 

Гаухар Наурызова – уроженка 
Актау. Она училась в средней школе 
№23. В 2011 году начала посещать 
секцию фигурного катания в Актау. С 
2013 года стала обучаться в республи-
канской спортивной школе Алматы, 
после чего переехала в Москву, чтобы 
тренироваться у российских тренеров, 
представляя при этом Казахстан на 
соревнованиях.

Чемпионат страны состоялся в Алматы, в нем приняло участие более 
250 паралимпийцев.

В соревнованиях спортсменов с нарушением слуха чемпионом 
Казахстана стал Ержан Камзаев (весовая категория свыше 100 кг), сере-
бро завоевала Дания Жумагалиева (60 кг), бронзовыми призерами стали 
Айнур Есмаганбетова (70 кг), Арман Мусин (60 кг), Руслан Кожемякин 
(100 кг).

В турнире спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та бронзовые награды завоевали Асхат Кабулов (вес до 80 кг), Серикбай 
Аушамов (75 кг), Бекзат Буркитов (55 кг).

– В целом результатом доволен. По итогам чемпио-ната спортсме-
ны, занявшие первые и вторые места, отобрались на чемпионат Азии и 
мира. Сейчас будем готовиться к чемпионату Азии, который пройдет 
в конце апреля в Самарканде, – сказал тренер столичной сборной Заир 
АХМЕДОВ.

СЫН БЫВШЕГО АБСОЛЮТНО-
ГО ЧЕМПИОНА МИРА ПО БОКСУ 
КОНСТАНТИНА ЦЗЮ ТИМ ЦЗЮ ПО-
БЕДИЛ АМЕРИКАНЦА ТЭРРЕЛА 
ГАУШУ В ПОЕДИНКЕ ЗА СТАТУС 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕТЕНДЕНТА НА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО WBO В 
ПЕРВОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ.
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ҰЛТТАР ЛИГАСЫ

ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН 
ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫ 
ҰЛТТАР ЛИГАСЫНЫҢ «С» 
ДИВИЗИОНЫНДА ҚАЛУ ҮШІН 
МОЛДОВАМЕН ЕКІ РЕСМИ 
КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

Алдымен құрама тізіміне назар 
аударсақ. Кишиневке ұшпас бұрын 
Бельгияның бірінші лигасында ойнай-
тын қорғаушымыз Ян Вороговский жа-
рақатына байланысты құрамаға көмек-
тесе алмайтыны белгілі болды. Сосын 
тізімде «Тараз» жартылай қорғаушы-
сы Бауыржан Байтана неге жоқ деген 
сұрақты бас жаттықтырушының мін-
детін атқарушы Андрей Карповичке 
қойған едік. 

«Чемпионаттың алғашқы 2-3 ту-
рында жақсы ойнағандардың бар-
лығын шақыра бермейміз. Бастысы, 
тұрақтылық керек. Жоғары деңгейде 
өнер көрсетіп жүргендерге басымдық 
беріледі. Бауыржан Байтана кеңейтіл-
ген тізімде болды. Бірақ соңғы таңдау-
ды жасау кезінде 23 футболшының қа-
тарына енбеді. Өйткені халықаралық 
аренадағы тəжірибе, басқа да аспек-
тілерді есепке алған кезде оның қапта-
лында өзге ойыншылар болды», дейді 
Андрей Карпович. 

Ал Исламбек Қуат 2020 жылы 
Ұлттар лигасының соңғы матчында 
екі сары қағаз алып, алаңнан қуылған. 
Сондықтан Кишиневке барып тұрса да, 
ойынға қатыса алмады. 

Жалпы, Карпович бапкер Молдоваға 
27 футболшыны ертіп апарған. Бірақ 
ойын хаттамасына 23 футболшыны 
ғана қосуға болады (11 ойыншы негізгі 
құрамда, 12-сі қосалқы құрамда). Сол 
себепті 4 футболшы матчты көрермен-
дер арасынан тамашалады. Олар: Абат 
Айымбетов (шабуылшы), Абылайхан 
Назымханов (жартылай қорғаушы), 
Георгий Жуков (жартылай қорғау шы) 
және сары қағазына байланысты Ис лам-
бек Қуат (жартылай қорғаушы). 

Енді кездесуге келсек, матч 10 
мың көрерменге арналған «Зимбру» 
стадионында өтті. Ойын Нұр-Сұлтан 
уақытымен 23:00-де басталды. Ста-
дионға 5 387 көрермен жиналды. Фут-
болшылардың аты-жөні, соғылған гол-
дарды хабарландыру әдеттегідей екі 
тілде жүргізілді. Қазақстанның футбол 
федерациясының баспасөз хатшысы 
Ермұхамед Мәулен қазақ тілінде ха-
барлады. 

Карпович негізгі құрамда қақпаны 
күзетуді Игорь Шацкийге сеніп тапсыр-
ды. Стас Покатилов пен Мұхамеджан 
Сейсен қосалқы құрамда қалды.

Ал қорғанысқа Малый, Марочкин, 
Әліп үштігі жауапты болса, сол қапталға 
көптен бері ұлттық құрамаға шақырту 
алмаған Ғафуржан Сүйімбаев, оң қап-
талға Марат Быстров шықты. Орталық 

алаңда капитан міндетін атқарушы 
Асхат Тағыберген мен ұлттық құра-
мада небәрі бір ойын өткізген Думан 
Нәрзілдаев төбе көрсетті. Шабуыл 
шебінде Алексей Щеткин, Бахтиер 
Зайнутдинов және Владислав Васильев 
жүрді.

Ойындағы алғашқы қауіпті сәтті 
біздің жігіттер ұйымдастырғанымен, 
алаң иелері тез арада ес жиып, тізгінді 
өз қолдарына алды. 30-минуттан кейін 
Сергей Клещенко шәкірттері шабуылға 
лап қойды. Бірде Игорь Шацкий ке-
ремет сейвтерімен көзге түссе, кейбір 
сәттерде молдовалық ойыншылар біздің 
қателікті кешіріп жатты. Қателік де-
мекші, қақпашымыз 38-минутта допқа 
жете алмай, қарсылас жүз пайыздық гол 
соғатын мүмкіндікке ие болды. Бірақ 
Александр Марочкин ашық қақпаға 
еніп бара жатқан допты кері қайтарып, 
қарсыластың гол соғуына мүмкіндік 
бермеді. Алайда алаң иелері бірінші тай-
мға қосылған бір минутта өз дегендеріне 
жетіп, есеп ашты. Мергендігімен көзге 
түскен – Израильдің «Маккаби Петах-
Тиква» командасының шабуылшысы 
Ион Николаеску.

Екінші тайм бастала салысымен 
Карпович Нәрзілдаевтың орнына Айбол 
Әбікенді шығарды. Бірақ алпысыншы 
минутқа дейін ойын бір қалыпты өр-
біді. Ал 64-минутта стандарт орындау 
кезінде Владислав Васильевтің әуелете 
асырған пасына Сергей Малый бірінші 
жетіп, баспен гол соқты.

Бұдан соң бас жаттықтырушымыз 
шабуыл шебіне жаңа қарқын беру үшін 

алаңға Айбар Жақсылықов пен Роман 
Мұртазаевты шығарды. Ойынның 
79-минутында Бахтиер Зайнутдиновтің 
11 метрлік шеңберге асырған пасын 
Молдова қорғаушысы Вячеслав Посмак 
өз қақпасына енгізіп алды. Осыдан кейін 
молдовалықтар қанша тырысқанымен, 
есепті өзгерте алмады. Қорытынды есеп 
– 1:2, Қазақстан құрамасының пайдасы-
на шешілді.

Осылайша, Қазақстан құрамасы 
араға бір жарым жыл салып сырт алаңда 
жеңіске жетті. Соңғы рет біздің құрама 
сырт алаңда 2020 жылдың 4 қыркүйе-
гінде Литвадан басым түскен. 

– Айбар, жеңіс құтты болсын! 
Бас бапкер алаңға шығарда қандай 
тапсырма берді?

– Рақмет! Алаңда көбірек шабуыл 
жасап, ашылып отыр деп тапсырма 
берді. Мен ойынға араласқанда есеп 
1:1 болып тұрған. Молдоваға жеңіс 
үшін келдік. «Сондықтан жиі ашылып, 
мүмкіндігің болса, қақпаға теуіп отыр» 
деді.

– Екінші гол соғылатын тұста 
қақпаның алдында сен тұрдың...

– Иә, егер автогол болмағанда, 
аяғымды қоюға даяр тұрғанмын. 
Бахтиер Зайнутдинов негізі пасты 
маған берген еді. Бастысы, команда 
жеңіске жетті. Соған қуаныштымын.

– Қазақстан құрамасының жеңіс 
тойламағанына көп болған. Матчтан 
кейін киім ауыстыратын бөлмеде 

ерекше қуанған шығарсыңдар?
– Әлбетте. Әрбір жеңіс қуаныш 

қой. Қазақ елі осы жеңісті көп күтті. 
Федерацияның жаңа басшылары да 
келіп, алғысын айтты.

– Бұл сенің ұлттық құрамадағы 
алтыншы ойының екен. Жалпы, 
құрамадағы алғашқы кездесуің есің-
де қалды ма?

– Көп ойын өткізе қойған жоқпын 
ғой. Сондықтан бәрі есте. Ұлттар лига-
сында Албаниямен кездесуде алғашқы 
тұсаукесер ойынымды өткізгенмін. 
Ол кезде Бахтиер Зайнутдиновті ауыс-
тырып алаңға шықтым. Ойын 0:0 
есебімен аяқталды. Бас бапкер Михал 
Билек еді.

– Енді тек гол соғу қалды емес пе?
– Дәл солай. Дебюттік кездесуімнен 

бері голды күтіп жүрмін. Әзірге екінші 

таймда 25-30 минутқа ғана шығып жүр-
мін. Шабуылшы болғандықтан соның 
өзін тиімді пайдаланып, гол соғуға 
тырысуым қажет. Бүгін соңғы минут-
та мүмкіндігім болған еді. Алдымнан 
шыққан қорғаушыдан өткеніммен, сәт-
тілік жетіспеді.

– Өзіңе қай қапталда ойнаған 
ұнайды?

– Мен негізгі орталық шабуыл-
шымын. Бірақ соңғы 1-2 жылда бап-
керлер қапталға ауыстырып жүр. 
«Жылдамдығыңды пайдалан» деп ай-
тады. Әрине, орталық шабуыл шебіне 
қарағанда қапталда ойнау гол соғу көр-
сеткішіңді азайтады. Бастысы, коман-
даға пайдаңды тигізу. 

Бек ТӨЛЕУ,
Кишиневтен (Молдова)

Айбар ЖАҚСЫЛЫҚОВ,
Қазақстан ұлттық құрамасының шабуылшысы:

АЛҒАШҚЫ ГОЛЫМДЫ СОҒУҒА 
МҮМКІНДІК БОЛДЫ, БІРАҚ...

КӨПТЕН КҮТКЕН ЖЕҢІСКӨПТЕН КҮТКЕН ЖЕҢІС

МОЛДОВА – ҚАЗАҚСТАН – 1:2

Голдар: Ион Николаеску, 45+1 (1:0). Сергей Малый, 64 (1:1). Вячеслав 
Посмак, 79 – автогол (1:2).

Молдова: Станислав Намашко, Олег Рябчук, Вячеслав Посмак, Вадим 
Болохан, ДаниэлДумбравану, Иоан-Кэлин Ревенко – Артур Ионица (К), 
Михай Платика (Раду Гынсарь 76), Вадим Раце – Михаил Каймаков, Ион 
Николаеску;

Қазақстан: Игорь Шацкий, Ғафуржан Сүйімбаев, Нұрәлі Әліп, Сергей 
Малый, Александр Марочкин, Марат Быстров, Асхат Тағыберген (К), (Абзал 
Бейсебеков, 84), Думан Нәрзілдаев (Айбол Әбікен 46), Владислав Васильев 
(Айбар Жақсылықов, 65), Бахтиер Зайнутдинов, Алексей Щеткин (Роман 
Мұртазаев, 64).

Андрей КАРПОВИЧ, 
Қазақстан құрамасы бас жаттықтырушысының міндетін атқарушы:

– Өте қиын матч болды. Барлығы біз күткендей өрбіді. Өзіміз де оңайға 
соқпайтынын түсінгенбіз. Өйткені қарсылас жанкүйерлерінің алдында ойна-
ды. Сонымен қатар олардың құрамында жоғары деңгейдегі футболшылар көп. 
Бірақ біз қарсыластың қаншалықты қарымды екенін жақсы түсіндік. Әрине, 
жеңіске жеткенімізге қуаныштымыз. Эмоцияны ішімде сақтайтын адаммын. 
Әрине, команда болып жеңіске қуандық. Мұндай қиын ойында қарсыластан 
басым түсу қуаныш сыйлайды. Бас бапкер ретінде алғашқы кездесуімді сәтті 
бастау ерекше шаттық сыйлайды. Матч алдында жауапкершілік те, толқу да, 
тіпті қысым да болды. Ұтылып жатып мінез көрсетіп, жеңісті жұлып алған 
командаға алғысым шексіз. Бастысы, қарсыластың агрессиялық ойын көр-
сететініне дайын болдық. Ал аз шабуылдаса да, қақпаға екі гол соғу – жігіт-
тердің еңбегі. Негізі үшінші допқа да мүмкіндігіміз болған. Матч соңында 
Айбар Жақсылықовқа сәттілік не шеберлік жетіспеді. Жалпы алғанда, сәттілік 
біз жақта болды. Оны мойындауымыз керек. Футбол өзі қателіктен тұрады. 
Бұл жолы Нұрәлі Әліп концентрация жоғалтып алды. Сосын байқамай қа-
луы да мүмкін. Қарсылас команданың шабуылшысы сәл ғана босаңсығанын 
сәтті пайдаланды. Ал үзілісте футболшыларға жаңа тапсырма берілді. Сөйтіп 
екінші таймда мінез таныттық. Сосын ойыншыларды ауыстырып, қажетті 
нәтижеге қол жеткіздік.


