
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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ЖЕРЛЕСІМІЗ ЖӘНІБЕК ӘЛІМХАНҰЛЫ БРИТАНДЫҚ ҚАРСЫЛАСЫ ДЭННИ ДИГНУММЕН 
КӨЗ ТҮЙІСТІРДІ. ЕКІ БОКСШЫ WBO НҰСҚАСЫ БОЙЫНША ОРТА САЛМАҚТАҒЫ 
«УАҚЫТША» ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ АТАҒЫ ҮШІН ЖҰДЫРЫҚТАСАДЫ. ЖЕКПЕ-ЖЕК ЛАС-ВЕГАС 
ҚАЛАСЫНДАҒЫ «RESORTS WORLD» АРЕНАСЫНДА ӨТЕДІ. ӘЛЕМ КӨЗ ТІККЕН ЖЕКПЕ-ЖЕКТІ 
22 МАМЫР КҮНІ САҒАТ 07:00-ДЕ «ХАБАР» ТЕЛЕАРНАСЫ КӨРСЕТЕДІ.

Жәнібек ӘЛІМХАНҰЛЫ: 
БҰЛ КЕЗДЕСУ МАҒАН 
ҚИЫНҒА СОҚПАЙДЫ

Газет 1959 жылғы 
1 қаңтардан шыға бастады

Республикалық 
апталық qazaqsporty.kz kazakh_sporty@mail.ru№17 (5368)  №17 (5368)  

21 мамыр 2022 жыл21 мамыр 2022 жыл
Газет сенбі Газет сенбі 
күні шығадыкүні шығады

КЕШЕ ЫСТАНБҰЛДА ӨТКЕН ӘЙЕЛДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИО НАТЫ ӨЗ 
МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ. ҚАЗАҚ СТАН ҚҰРАМАСЫ 
БҰЛ ЖАРЫСТЫ БЕС ЖҮЛДЕМЕН 
ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ. АТАП АЙТСАҚ, 
ЖАЙНА ШЕКЕРБЕКОВА, ДИНА ЖОЛАМАН, 
КАРИНА ИБРАГИМОВА ЖӘНЕ ВАЛЕНТИНА 
ХАЛЬЗОВА ҚОЛА МЕДАЛЬДЫ ҚАНАҒАТ 
ТҰТСА, КЕШЕ ТҮНДЕ АЛУА БАЛҚЫБЕКОВА 
БАС ЖҮЛДЕ ҮШІН ТАЛАСТЫ. ФИНАЛДЫҚ 
БӘСЕКЕДЕ ОЛ ЖЕРГІЛІКТІ БОКСШЫ 
АЙШЕ ЧАГИРИРМЕН ШАРШЫ АЛАҢҒА 
ШЫҒЫП, 2:3 ЕСЕБІМЕН ЖЕҢІЛУГЕ 
МӘЖБҮР БОЛДЫ. АТАЛҒАН ЖЕКПЕ-
ЖЕКТЕ МӘЖБҮР БОЛАТЫНДАЙ ЖАҒДАЙ 
ОРЫН АЛДЫ. СЕБЕБІ, БІЗДІҢ ҚЫЗДЫҢ 
ЖЕРГІЛІКТІ БОКСШЫДАН БАСЫМ 
БОЛҒАНЫН БОКС МАМАНДАРЫ ДА АЙТЫП 
ОТЫР.

Қыздарды қолдау үшін Ыстанбұлға Қазақстан 
бокс федерациясының президенті Кеңес Рақышев 
бар. Чемпионат барысында отандық боксты дамы-
туға байланысты шетелдік әріптестермен бірқатар 
маңызды кездесу өткізген ол Алуа Балқыбекованың 
финалдық жекпе-жегін аренадан тамашалап, жүл-
деге іліккен және жарқын бокс үлгісін көрсеткен 
барлық боксшыларға алғыс айтты.

Әлем чемпионатында бес жүлде алу өте жақ-
сы көрсеткіш екені еш дау туғызбайды. Әдетте 
жерлестеріміз аталған жарыста екі-үш медальды 
еншілеумен ғана шектелуде. Қазақстанның әйел-
дер құрамасы өзінің ең зор табысына осыдан алты 
жыл бұрын Астанада қол жеткізді. 2016 жылы 
жалауы желбіреген жарыста 4 алтын мен 2 қола 
медальды иеленіп, жалпы командалық есепте көш 
бастаған едік. Міне, енді Ыстанбұлда бес бокс-
шымыз жеңіс тұғырына көтерілді. Десек те қазақ 
жанкүйерлерінің бұл көрсеткішке «көңілі толды» 
немесе «бөріктерін аспанға атып қуанды» деп айта 
алмаймыз. Осылайша ой қорытуымыздың өзіндік 
себептері де бар.

Біріншіден, Анадолы еліне сапар шеккен 12 
былғары қолғап шеберіміздің тең жартысы тұса-
укесер кездесуінде сүрінді. Өзгелерді айтпағанда, 
Назым Қызайбай (50 кг) мен Дариға Шәкімованың 
(66 кг) шабысынан жаңылғанын түсіне алмадық. 
Алғашқысы – әлемнің екі дүркін чемпионы, сол 
жарыстың қола жүлдегері, Азия біріншілігінің 
жеңімпазы. Екіншісі – Рио Олимпиадасының 
қола жүлдегері, Азияның екі дүркін чемпионы. 
Иә, Қызайбайдың қарсыласы мықты болғаны рас. 
Колумбиялық Ингрит Валенсияның осыдан алты 
жыл бұрын Рио-де-Жаней рода алауы тұтанған 
Олимпия ойындарында үшінші орынға табан 
тірегені есімізде. Бірақ қандасымыз да қара жаяу 
емес. Оның да атағы дардай. Және де Назым одан 

ба қан дай бес жас кіші. Сол 33 жастағы ардагер 
спортшыны ел мақтанышына айналған бокс шы-
мыздың сан соқтыра алмағаны таңғалдырды.

Даңқты Дариға Шәкімованың есі мі көпшілік-
ке беймәлім Навбахор Хами довамен күш сына-
сатынын естігенде, оның «екі аяғын бір етікке 

тығатын шы ғар» деп ойладық. Бірақ өзбек қызы 
осал болмай шықты. Ол алдап-арбап жүріп-ақ, 
Шәкімованы шаң қаптырып кетті.

Атағы алысқа жайылған Ләззат Күн гей баева 
(81 кг) сүрінгенде, тіпті ай тар ға сөз таба алмай 
қалдық. Аса ауыр салмақта айқасып жүрген 
жерлесіміз кезінде әлем және Азия чемпио-
ны, әлем чемпионатының финалисі, құрлық 
біріншілігінің төрт дүркін жүлдегері атанды. 
34 жастағы боксшымыз түркиялық Шенур 
Демирмен шеберлік байқасты. Ол да әлем және 
Еуропа чемпионаттарында екі реттен жеңіс 
тұғырына көтерілген сақа спортшы. Екеуара 
айқас өте шие леністі өтті. 

Төрешілердің жергілікті боксшыға бүйрек-
тері бұрғаны рас. Бірақ Күнгейбаеваның 40 
жастағы қарсыласын қапы қалдыратындай жөні 
бар еді. Сол секілді Токио Олимпиадасына қа-
тысқан Надежда Рябец (75 кг) және талай дүр-
мекте ысылған Римма Волосенко (60 кг) мен 
жас дарын Аида Әбікеевадан (63 кг) да еш қай-
ыр болмады.

ТҮРКИЯ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
АЛТЫНЫН «ТАРТЫП» АЛДЫ
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ЖАРЫС КӨРІГІ – НАМЫС

Дода Абай атындағы гимназия-мектебінің 
спорт залында өтті. Ұйымдастыру комитетінің 
төрағасы Серікбол Құдайберген мен Абай 
қорының директоры Аслан Ғафуров, Абай 
атындағы гимназия-мектебінің директоры 
Айгүл Оңдағанқызы келген қонақтарға алғыс 
білдіріп, ҚР мәдениет қайраткері Камалқажы 
Әбдірахман жарысқа қатысушыларға бата-
сын берді. Ал Қабанбай батыр спорт клубы-
ның құрылтайшысы Бақытбек Нұғымаров 
бұл чемпионаттың тәрбиелік мәні зор екені-
не тоқталды. Киокушинкай карате федера-
циясының өкілдері, ағайынды Николай және 
Виталий Рогатиндер (ІІ дан және қара белбеу 

иегерлері) тұңғыш рет ұйымдастырылған чем-
пионат дәстүрлі турнирге айналса деген ниет-
терін жеткізді. 

Федерация президенті Расул Тілеубекұлы 
Рахимбеков Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің 
орынбасары Берік Жәкеновтің құттықтауын 
жеткізіп, ұйымдастыруға ұйытқы болған аза-
маттарға алғыс хаттар табыстады.

Қатысушылар үш салмақ дәрежесінде (29 
кг, 40 кг, 65 кг) 25 жүлделі орынды сарапқа 
салды. Тартысты өткен бұл сайыста 1-орын-
ды Camriion спорт клубы иеленді. Жеңім-
паздардың барлығына арнайы кубок-медаль-
дер және қаржылай сыйлықтар тапсырды.  

ҚЫЗДАР БОКСЫНАН ТҮРКИЯДА ӨТКЕН 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ 
ҮШІН ТАБЫСТЫ ӨТТІ. 

2-орын. 48 келі: Алуа Балқыбекова (50 мың 
АҚШ доллар) 

3-орын. 52 келі: Жайна Шекербекова (25 
мың доллар) 

3-орын. 54 келі: Дина Жоламан (25 мың 
доллар)

3-орын. 57 келі: Карина Ибрагимова (25 
мың доллар)

3-орын. 69 келі: Валентина Хальзова (25 
мың доллар)

ҚАНДАЙ ЕРЕКШЕЛІКТЕР БОЛДЫ? 
- Бокс тарихында алғаш рет әлем чемпиона-

тында 13 боксшымыз өнер көрсетті. 
- Өзге елде өткен әлем чемпионатында ең көп 

5 медальды осы Түркияда алдық. Бұған дейінгі 
өзге елде өткен әлем біріншіліктерінде 2 жүл-
деден артық алмағанбыз. 

- Ширек финалдық жекпе-жектерде төреші 
6 боксшымыздың да 1 ұпайын алып тастады. 
Бірақ 5 боксшымыз жартылай финалға өтті. 

- Боксшы қыздарымыз алғаш рет әлем чем-
пионатында қаржылай сыйлық алды. 

- Әлем чемпионатында бұған дейін әлем 
чемпионатына қатысқан боксшылар ғана жүл-
де алды. 

48 келі. Алуа Балқыбекова (2-ші әлем чемпи-
онаты) – алғашқы жүлдесі. 

52 келі. Жайна Шекербекова (4-ші әлем чем-
пионаты) – үшінші  жүлдесі. 

54 келі. Дина Жоламан (6-шы әлем чемпио-
наты) – екінші  жүлдесі. 

57 келі. Карина Ибрагимова – (2-ші әлем чем-
пионаты) – екінші  жүлдесі. 

69 келі. Валентина Хальзова – (2-ші әлем 
чемпионаты) – екінші  жүлдесі. 

ТӘЖІРИБЕЛІ БОКСШЫ КІМ? 
33 жастағы Дариға Шәкімова
2008 жыл. Жеңіліс. 1/4 финал. 66 келі. 

Дариға Шәкімова – Гиан Уанг – 4:10; 
2010 жыл. Жеңіліс. 1/16 финал. 75 келі. 

Дариға Шәкімова – Лилия Дурниева – 1:9; 
2012 жыл. Жеңіліс. 1/4 финал. 81 келі. 

Дариға Шәкімова – Франшон Крюс-Дезурн – 
12:30;  

2014 жыл. Жеңіліс. 1/8 финал. 69 келі. 
Дариға Шәкімова – Саадат Абдуллаева – 0:3; 

2019 жыл. Жеңіліс. 1/8 финал. 69 келі. 
Дариға Шәкімова – Оушей Джонс – 0:5; 

2022 жыл. Жеңіліс. 1/16 финал. 66 келі. 
Дариға Шәкімова – Навбахор Хамидова – 2:3. 

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНДАҒЫ ДЕБЮТТІК  
ЖЕКПЕ-ЖЕКТІ КІМ ӨТКІЗГЕН? 

2005 жылы Ресейде өткен әлем чемпио-
натында 54 келіде сынға түскен Марьям 
Блалова Швейцария боксшысы Дина 
Бургерден 2-раундта техникалық нокаутпен 
жеңілген. 

Бұған дейінгі әлем чемпионатындағы көр-
сеткіштеріміз: 

2005 жыл – 3 боксшы  
(алғашқы жекпежектерінде жеңілген) 

2006 жыл – 8 боксшы 
Қола. 46 келі: Назгүл Боранбаева

2008 жыл – 11 боксшы 
Қола. 70 келі: Елена Кольцова

2010 жыл – 10 боксшы
Күміс. 81 келі: Марина Вольнова
Қола. 48 келі: Назгүл Боранбаева

 2012 жыл – 10 боксшы 
Күміс. +81 келі: Юлдуз Маматкулова
Қола. 48 келі: Назым Қызайбай

 2014 жыл – 10 боксшы
Алтын. 48 келі: Назым Қызайбай
Күміс. +81 келі: Ләззат Күнгейбаева

2016 жыл – 10 боксшы 
Алтын. 48 келі: Назым Қызайбай
Алтын. 54 келі: Дина Жоламан
Алтын. 69 келі: Валентина Хальзова
Алтын. +81 келі: Ләззат Күнгейбаева 
Қола. 51 келі: Жайна Шекербекова
Қола. 57 келі: Айжан Қожабекова

2018 жыл – 10 боксшы 
Күміс. 51 келі: Жайна Шекербекова
Қола. 60 келі: Карина Ибрагимова 

 2019 жыл – 10 боксшы 
Қола. 64 келі: Милана Сафронова
Қола. +81 келі: Дина Исламбекова

 2022 жыл – 12 боксшы 
(+1 AIBA атынан сынға түскен Ангелина 

Лукас) 
Күміс. 48 келі: Алуа Балқыбекова
Қола. 52 келі: Жайна Шекербекова
Қола. 54 келі: Дина Жоламан 
Қола. 57 келі: Карина Ибрагимова 
Қола. 69 келі: Валентина Хальзова

 Қанат БАЙҰЗАҚ,
журналист, арнайы «Қазақ спорты» газеті үшін

Жартылай финалға жолдама алған 
бес боксшымыздың төртеуі жеңілістің 
кермек дәмін татқанда да көңіліміз қат-
ты құлазыды. Әсіресе, екі бірдей әлем 
чемпионы – Дина Жоламан (54 кг) мен 
Валентина Хальзоваға (70 кг) айрықша 
сенім арттық. Екеуінің де қарсыластары 
аса қарулы емес еді. Дина румыниялық 
Лакрамиоара Перишочтің «жетегінде» 
кетті. Валентина мозамбиктік Алсинда 
Хелена Пангуаны жап-жақсы сабап 
жатып, қапияда нокдаунға түсіп қалды. 
Сол нокдаун бәсекенің тағдырын шеш-
ті. Сол секілді Жайна Шекербекова (52 
кг) мен Карина Ибрагимова (57 кг) да 
кеңінен көсіле алған жоқ.

Аталған жарыс Түркия құрамасының 
жар қын жеңісімен аяқталды. Финалға 
шыққан Анадолы елінің бес боксшы-
сының барлығы да жеңіске жетіп, ал-
тыннан алқа тақты. Әсіресе, біз Токио 
Олимпиадасы мен Улан-Удэдегі әлем 
чемпионатының жеңімпазы Бусеназ 
Сюрменелидің өнеріне айрықша риза 

болдық. 66 кг салмақта жұдырықтасқан 
ол ақтық сында жасөспірімдер арасын-
дағы әлем чемпионы, Панамерика ой-
ындарының қола жүл дегері канадалық 

Чарли Кавананың тас-тал қанын шығар-
ды. Төреші жекпе-жекті үшінші ра-
ундта тоқтатты. Ал Бусе Чакыроғлы 
(50 кг) колумбиялық Лорено Валенсия 

Викторияны, Хатике Акбас (52 кг) ру-
мыниялық Лакрамиора Перийокты және 
Сеннур Демир (+81 кг) марокколық 
Хайжа Мердиді жеңді. Оған аса жеңіл 

салмақтағы Айсе Чагирырдың бас жүл-
десін қосыңыз. Сондай-ақ түрік қыздары-
ның қоржынында тағы екі қола медаль бар. 

Бас жүлденің екеуін олжалаған 
Ирландия құрамасы жалпы есепте 
екінші орынды иеленді. Бұл ретте Ами 
Сара Броадхурст (63 кг) пен Лиза Едел 
Ороуркеге (70 кг) тең келер ешкім та-
былмады. Ақтық сайыста алғашқысы 
алжирлық Иман Хелифтен айласын 
асырса, екіншісі мозамбиктік Елена 
Пангуаннан басым түсті. Сол секілді 
үндістандық Зарен Нихат (52 кг), тай-
пейлік Ю Тин Лин (57 кг), амери  калық 
Рашида Шакилла Эллис (60 кг), канада-
лық Таммара Цибаулт (75 кг) және лат-
виялық Габриеле Стонкуте (81 кг) осы 
жарыста алдарына жан салмады. 

Биылғы әлем чемпионатында бар-
лығы 26 мемлекеттің өкілдеріне жүл-
де бұйырды. Аталған жарыста жеңіп 
алған жүлделердің саны бойынша 
жерлестеріміз екінші орынды иеленді. 
Әрине, бұл – жақсы нәтиже. Алайда 
бізді алаңдатып отырғаны – алтынның 
жоқтығы.

ТҮРКИЯ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
АЛТЫНЫН «ТАРТЫП» АЛДЫ

ҚЫЗДАР БОКСЫ: ЖҮЛДЕ КӨП БҰЙЫРҒАН ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ

ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙДЕН 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНДА 
ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫ 
КАНАДАМЕН КЕЗДЕСТІ. 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ХОККЕЙШІЛЕР 
КАНАДАЛЫҚ 
ҚАРСЫЛАСЫМЕН ТЕҢ 
ДЕҢГЕЙДЕ ОЙЫН 
КӨРСЕТІП ЖАТҚАН, ТІПТІ 
ЕКІ РЕТ АЛҒА ДА ШЫҚТЫ. 
ДЕГЕНМЕН ОЙЫН 
ҚОРЫТЫНДЫСЫНДА 
КАНАДАЛЫҚТАР 6:3 
ЕСЕБІМЕН ЖЕҢІСКЕ 
ЖЕТТІ.

Отандастарымыз ара-
сынан Егор Петухов, Аркадий 
Ш е с т а ко в  п е н  К и р и л л 
Савицкий қақпаны дәл көз-
десе, үйеңкі жапырақтылар 
елінен мергендігімен Дилан 
Козенс (хет-трик), Дрейк 

Батерсон, Адам Лаури мен 
Дэймон Сиверсон көзге түсті.

Еске салсақ, бұған дей-
ін қазақстандық хоккей-
шілер Дания, Франция және 
Швейцария құрамаларына 
есе жіберді. Кеше түнде жер-
лестеріміз Cловакияға қарсы 
матч өткізді.

А й т а  к е т с е к ,  ә л е м 

чемпионаты 13-29 мамыр 
аралығында Финляндияның 
Хельсинки және Тампере қа-
лаларында өтіп жатыр.

Қазақстан құрамасы Кана-
да, Словакия, Германия, Да-
ния, Швейцария, Италия және 
Фран ция құрамаларымен бірге 
А тобында сынға түсіп жатыр.

ЖЕҢІЛІСТЕН КӨЗ АШПАДЫҚ

СЕВИЛЬЯДАҒЫ «РАМОН САНЧЕС ПИСХУАН» 
СТАДИОНЫНДА ӨТКЕН ЕУРОПА ЛИГАСЫНЫҢ 
ФИНАЛДЫҚ МАТЧЫНДА ГЕРМАНИЯНЫҢ «АЙНТРАХТ» 
ПЕН ШОТЛАНДИЯНЫҢ «РЕЙНДЖЕРС» КЛУБТАРЫ 
ОЙНАДЫ. КАРАТЕДЕН ЕЛОРДАЛЫҚ

КОМАНДАЛАР АРАСЫНДА ЖАРЫС ӨТТІ
ЕЛОРДА ТӨРІНДЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АБАЙ ҚОРЫНЫҢ ҚОЛДАУЫМЕН ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ 
ҰЛЫ ҚОЛБАСШЫСЫ ҚАРАКЕРЕЙ ҚАБАНБАЙ БАТЫР БАБАМЫЗДЫҢ 330 ЖЫЛДЫҒЫНА 
АРНАЛҒАН КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕДЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР, ЖАСТАР ЖӘНЕ ҚЫЗДАР 
АРАСЫНДА ТҰҢҒЫШ РЕТ ҚАЛАЛЫҚ КОМАНДАЛАР АРАСЫНДА ЧЕМПИОНАТ ӨТТІ. 

«АЙНТРАХТ» ЕУРОПА ЛИГАСЫ 
КУБОГЫН БАСЫНАН АСЫРДЫ

Негізгі және қосымша ке-
зең тең есеппен аяқталды – 
1:1, жеңімпаз тек  пенальти 

сериясында анықталды: 
«Айнтрахт» – 5:4.

Е с е п  е к і н ш і  т а й м д а  

ашылған. 57-минутта «Рейнд-
жерс» жартылай қорғаушы-
сы Джо Арибо мергендігі-
мен көзге түсті. Ал 70-ми-
нутта «Айнтрахт» сапынан 
Рафаэль Борре таразы басын 
теңестірді. Ойындағы жеңіс 
голын осы Борре соқты.

ӘЙЕЛДЕР КҮРЕСІНЕН ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМА ЕЛОРДАҒА ЖИНАЛДЫ
ҚАЗАҚСТАН ӘЙЕЛДЕР 
ҚҰРАМАСЫ ӘЗІРБАЙЖАН 
КОМАНДАСЫМЕН БІРЛЕСКЕН 
ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ЖИЫНЫНА 
КІРІСТІ.

Аталған жаттығу жиынына қа-
тысу үшін ұлттық құрама сапына 21 
спортшы шақырту алған.

Айта кетерлігі, бірлескен жат-
тығу жиыны 1 маусымға дейін 
жалғасады.
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БАПКЕРЛІК ДЕГЕН – БІР ҒЫЛЫМ

– Азамат, Павлодар боксында 
үлкен прогресс байқалады. Нәти -
желерді көріп отырмыз. Аз уақыт-
тың ішінде осындай көрсет кіш терге 
қалай жеттіңіздер?

– Барлығы 2009 жылдан басталды. 
Бізге сол кезде сенім артты. Бірінші 
кезекте боксты, спортты жақсы 
көретін азаматтардың арқасы. Олар 
Павлодар боксының дамуы үшін 
қаржы салды. Сөйтіп алғашқы 
қадамдар жасалды. Мұндай қол-
даудың арқасында бүгінгі жетістікке 
жетіп отырмыз. Бірінші кезекте 
облыстың боксын 10 жыл басқарған 
Шухрат Данбайдың еңбегі ерен. 

– Облыста федерация басшы-
лығы ауысты ғой. Қазіргі бокстың 
дамуы қалай болып жатыр?

–  Серік Теміржановтан да басқа 
да мықты боксшыларымыз жетерлік. 
Ел чемпионатында және халықаралық 
турнирлерде оза шауып жүрген Қуан 
Қуатов, Аятолла Тәкежанов, Бауыржан 
Байғоншеков бар. Жастарымыз да 

өсіп келеді. Ерболат Сабыр былтыр 
Польшада өткен жастар арасындағы 
әлем чемпионатында финалға 
дейін жетті. Жақында оқушылар 
арасындағы әлем чемпионатынан екі 
жерлесіміз жүлде әкелді. Осыдан 10 
жыл бұрын жолға қойылған жүйе өз 
жемісін беріп жатыр. 

–  Сіздерде кезінде қаржымен 
қызықтырып, өзге өңірдің бокс-
шыларын Павлодарға шақыруға 
болар еді ғой. Бірақ басқа жолды 
таңдадыңыздар...

–  Өте дұрыс айтып отырсыз. Ол 
кез де бізде басқаларды шақыруға 
қаржылық мүмкіндік мол еді. Алайда 
басқа жолды таңдадық. Алдымен 
білікті бапкерлерді шақырдық. Көп 
уақытты қажет етсе де, таланттарды 
өзіміздің өңірден іздедік. Жеңіл 
жолмен жетістікке жетуге ұмтылмай, 
өз балаларымызды дайындадық. 

– Былтыр Павлодар боксы 
үшін  табысты жыл болды. 
Серік Теміржанов Олимпиада 

ойын дары ның іріктеу кезеңінен 
сәтті өтіп, Токио шаршы алаңында 
жұды рықтасты...

–  Бұл менің арманым болатын. 
Өзім кезінде боксшы ретінде Олим-
пиа даға барғым келді. Павлодар 
облы сының боксшысының барғанын 
қалайтынмын. Енді бізге бұйырмаған 
бақ Серік Теміржановтың басына 
қонды. 

–  Олимпиададан кейін қазақ 
боксына қатысты халықтың нара-
зылығы күшейді. Жиі сын айтыла 
бастады. Сол кезде пікірлерді оқу 
қаншалықты қиынға соқты?

–  Теріс пікір көбейді. Пікірлерді 
білеміз. Есесіне әлем чемпионатына 
басқа көңіл күймен бардық. Өзімізді 
дәлелдеуге тырыстық. Мақсатымыз 
орындалды. 

– Сербияда Серіктің әсіресе куба-
лық боксшыны жеңуі көпшіліктің 
есінде қалды...

–  Белградтағы әлем чемпио-
на тында Теміржанов алты жекпе- 

жек өткізді. Ол басқалармен са-
лыс  тырғанда шаршы алаңға көбі-
рек шықты. Екі апта бойы концен-
трацияны ұстап тұру оңай емес. 
Жекпе-жектер де оңайға соқпады. 
Жартылай финалда куба лық Освель 
Гарсия Кабальеромен жо лымыз 
түйісті. Барлық раундқа күшін есеп-
теп, тактикалық тұрғыда жеңіске 
жет ті. Оның  алдында спарринг бол-
ған. Соның да пайдасы тиді.

–  Өкінішке қарай, финалда 
Теміржанов қарсыласына жол 
берді. Не жетіспеді?

–  Негізі тең жағдайдағы бокс. 
Америкалық Джамал Харви жас 
боксшы. Белсенді қимылдап, тізгінді 
өз қолына алуға тырысты. Соның 
арқа сында чемпион атанды деп ой-
лай мын. Бәлкім, біз тактикалық ж а-
ғы нан қателескен шығармыз. Келе-
сіде ондайға мүмкіндік бер мей міз. 

–  Бүгін Сағадат Нұрмағамбетовті 
еске түсіруге арналған турнир 
Армия спорт клубының залында 

өтіп жатыр. Бұл кешен сізге жақсы 
таныс шығар?

– Әрине, керемет кездер еді... 
Осы залда жұдырықтастым. Сағадат 
Нұрмағамбетов турнирінде топ жарған 
сәттерім де бар. Әскери салада қызмет 
етіп жүрген тұста алғаш болып әскерилер 
арасындағы әлем чемпионатында 
жеңіске жеттім. Сондықтан ол уақытты 
сағынышпен еске аламын.

– Қытайдағы жазғы Азия 
ойындары келесі жылға шегерілді. 
Бұл жаңалық қалай әсер етті? 
Соққы болған жоқ па?

– Олай емес.  Маған Токио 
олим пиадасының шегерілуі ауыр 
болған еді. Сондықтан тәжірибе 
бар. Серік Теміржанов та біледі. 
Біз жыл басынан бері дайындықты 
бастап кеткенбіз. Жоспарланған 
оқу-жаттығу жиындарын өткіздік. 
Таиландқа бардық. Өйткені Азия 
ойындарына дайындалу үшін сары 
құрлық елдерінің боксшыларымен 
спарринг өткізіп тұрған дұрыс. 

МЕНІҢ АРМАНЫМДЫ 
ТЕМІРЖАНОВ ОРЫНДАДЫ
СОҢҒЫ КЕЗДЕРІ ПАВЛОДАР БОКСЫНДА ЖАҢА ӨРЛЕУ БАР. БЫЛТЫР СЕРІК ТЕМІРЖАНОВ КЕРЕКУ 
ӨҢІРІНЕН АЛҒАШ БОЛЫП ТОКИО ОЛИМПИАДАСЫНА ҚАТЫСТЫ. БҰРЫН-СОҢДЫ БҰЛ АЙМАҚТЫҢ БІР ДЕ 
БІР БОКСШЫСЫНЫҢ ТӨРТЖЫЛДЫҚТЫҢ БАСТЫ ДОДАСЫНА ЖОЛЫ ТҮСПЕГЕН. ОДАН КЕЙІН ДӘЛ ОСЫ 
СЕРІК ТЕМІРЖАНОВ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНДА КҮМІС ЖҮЛДЕ АЛДЫ. БҰЛ ДА ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ҮШІН 
ӘЛЕМ БІРІНШІЛІГІНДЕГІ АЛҒАШҚЫ МЕДАЛЬ. ОСЫ РЕТТЕ БОКСТАН ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ АҒА БАПКЕРІ 
АЗАМАТ МАҚАЖАНОВ LIFESPORT YOUTUBE КАНАЛЫНА БАРЛЫҒЫ ҚАЛАЙ БАСТАЛҒАНЫН АЙТЫП БЕРДІ.

Азамат МАҚАЖАНОВ, 
БОКСТАН ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ АҒА БАПКЕРІ:

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ТИМИРЯЗЕВ 
КӨШЕСІНДЕ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СПОРТ 
КОЛЛЕДЖІ БОЛҒАН. ЕНДІ СОЛ 50 
ЖЫЛДАН АСТАМ ТАРИХЫ БАР ОҚУ ОРНЫ 
ЖАБЫЛЫП, ОРНЫНА МОДУЛЬДІК СПОРТ 
КЕШЕНІ ҚҰРЫЛҒАЛЫ ЖАТЫР.

Сәуір айының басында Мәдениет және 
спорт министрі Дәурен Абаев Алматыға келген 
іссапарында осы колледжді 2008 жылдан бері 
басқарған Амалбек Тшановты зейнеткерлік 
демалысқа шығарып салған болатын. Орнына 
Алматы қаласының Шаңырақ шағын ауда-
нындағы «Республикалық мамандандырылған 
олимпиадалық резерв мектеп-интернат-кол-
леджіне» жетекшілік еткен Ернар Ибраимовты 
тағайындаған. Амалбек Тшановтың кетуі мен 
колледждің жабылуы тұспа-тұс келді.

Жалпы, Республикалық спорт колледжі 
былтыр 50 жылдығын атап өткен. Аталған оқу 
орнынан Шәміл Серіков, Дәулет Тұрлыханов, 
Ольга Шишигина, Валерий Люкин, Елена 
Чебукина, Валерий Тихоненко, Ермахан 
Ыбырайымов, Ислам Байрамуков секілді дүл-
дүлдер тәрбиеленіп шыққан болатын.

Негізі болашақ Республикалық спорт кол-
леджі 1961 жылы №6 мектеп-интернат ретінде 
ашылған. Онда толыққанды емес отбасының 
балалары оқыған. Сосын өндірісте жұмыс 
істейтін, үйлерін сирек көретін ата-аналар ба-
лаларын оқытқан. Арада 10 жыл өткенде білім 
ордасы бірнеше Олимпиада чемпионы мен жүл-
дегерін шығарған спорттық бейінді орта білім 
беру мектебіне айналды.

Ал 1999 жылы 11 жылдық мектепті бітірген 
оқушылар ересектер спортына қосылатын тұста 
өздерін жоғалтып алмас үшін Республикалық 

спорт колледжі құрылды. Сөйтіп аталған оқу 
орны жоғары білікті спортшылар мен орта ар-
наулы білімі бар спорт мамандарын даярлау 
жолына түсті.

Бірақ бұл жолғы шешім сонда оқитын сту-
денттер мен олардың ата-аналары үшін күтпе-
ген жағдай болды. Оқу жылының аяқталуына 1 
ай қалғанда колледждің жабылуына наразылық 
білдіріп жатқандар көп. Қазіргі кезде колледжде 
спорттың 12 түрі бойынша 250 спортшы оқиды. 
Оның 75-і биыл бітірсе, 159-ы өзге білім орда-
сына ауыстырылатын болды.

Министрлік оқушыларды Кәркен Ахметов 
олимпиада резервінің республикалық маман-
дандырылған мектеп-интернат-колледжіне 
және Шаңырақ шағын ауданындағы спорт 
мектебіне орналастырамыз деп сендіріп 

отыр. Сондай-ақ тәлімгерлерімен бірге 45 
мұғалім және 55 жаттықтырушы да ауысады.

«Балаларымыз осы жерде өсті, оқыды. 
Әбден осы жерге үйреніп қалды. Тазалық, 
тәртіп бар. Жаттықтырушылары да жақсы. 
Балалардың жетістіктері де көңіл көншітерлік. 
Ешқандай мәселе жоқ. Мұны аяқ астынан жа-
уып тастап жатыр. Біз сол жапқанына қарсы-
мыз», – дейді ата-аналар.

Мәдениет және спорт министрі Дәурен 
Абаевтың блогына да хат жазып, алдағы тағ-
дыры қалай болатынын сұрап жатқандар бар.

Министр өз жауабында Мемлекет башы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыдағы 
Республикалық спорт колледжін қайта құру-
ды тапсырғанын түсіндірген. Ресми түрде ме-
кеме атауы – «Олимпиадалық спорт түрлері 

бойынша республикалық жаттығу орталығы 
академиясы».

«Министрлік республикалық спорт кол-
леджінің барлық қызметкерін жұмысқа ор-
наластыруға мүдделі. Қайта құруға байла-
нысты штат қысқарған жағдайда, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес заңна-
малық негізде әрекет етеміз. Оқушыларды 
басқа республикалық спорт интернаттарына 
ауыстырамыз. Егер спортшы немесе ата-ана-
сы біздің бөлгенімізге келіспей, өзге облыстық 
мектеп-интернатқа ауысуға ниет білдірсе, ми-
нистрлік өз тарапынан бұған көмектеседі», – 
деді Абаев.

Спорт және дене шынықтыру істері коми-
тетінің төрағасы Самат Ерғалиев бұл жабу емес, 
қайта құру деп отыр. Яғни ол модульді спорт 
кешенін салып, алты спорт түрін дамытатын-
дарын айтты. Ал оқушылар басқа оқу орында-
рына жіберіледі. 

Осы оқу орнын бірнеше жыл басқарған 
Амалбек Тшанов: «бұл қателік, министрлік 
пен спорт комитетінің шешімімен келіспей-
мін», – дейді. 

«Ешқандай қисынға келмейді. Мұны кім 
істетіп отыр? Осыдан 4 ай бұрын комитет тіз-
гінін Самат Ерғалиев ұстаған. Ол өзі спортшы 
ретінде нәтижеге жетпеген адам. Енді келіп 
ақылға қонбайтын шешімдер қабылдап жатыр. 
Мұнда 500 бала бар. Оның жартысы мектеп 
оқушысы, жартысы колледж студенттері», – 
дейді Амалбек Тшанов. 

Кез келген оқу орнын жабудың артында қан-
шама баланың тағдыры тұратынын министрлік 
ескерді деп үміттенеміз.

ТАЛАЙ БУЫНДЫ ТӘРБИЕЛЕГЕН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
СПОРТ КОЛЛЕДЖІНДЕ НЕ БОЛЫП ЖАТЫР?
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Әділжан Күршімнің тумасы екен. Осыдан 
он шақты жыл бұрын Риддерге көшіп келіп, 
осындағы «Шаңырақ» мектебінде дене тәрбиесі 
пәнінен сабақ бере бастапты. Бала кезінен 
спорт десе ішкен асын жерге қоятын Әділжан 
мектепте, жоғары оқу орнында білім алып 
жүрген кезде  спорттың бірнеше түрімен 
шұғылданады. Әсіресе қол күресін ерекше 
ұнатты. Жарыстарда оза шапқан кездері аз емес. 
Жетістіктері бір төбе.

– «Шаңырақ» орта мектебінің сол кездегі 
директоры Сәуле Мәдиқызы спортқа ерекше 
көңіл бөлетін. Мектепте спорттың бірнеше 

түрінен секциялар жұмыс істеп тұрды. 
Әділжанның шәкірттері қалалық жарыстарда 
үнемі алдан көрініп жүрді. 

Б ұ д а н  б і р н е ш е  ж ы л  б ұ р ы н  і с к е р 
жаттықтырушыны өзімізге қызметке шақырған 
едік. Өз ісіне тиянақты жас қасына талапты 
балаларды жинап алды. Олардың бірнешеуі 
үш-төрт жылда тамаша нәтиже көрсетіп, үздік 
көрсеткішке қол жеткізе бастады. Мәселен, 
11 сынып оқушысы Вадим Мамонтов қол 
күресінен жалауы желбіреген республикалық, 
Азия және әлем біріншіліктерінде жүлде тере 
бастады. Салмағы небәрі 50 келі қолтоқпақтай 

қайсар жігіттің алар биігі алда. Әділжанның 
қол астында жаттығатын Никита Хомутовский, 
Хамза Жасұлан әлем, Азия чемпионаттарында 
алтын, күміс, қоланы уыстап алып жүр. Ауданбек 

Данияр параспорттан өткен ел чемпионатында 
үш дүркін чемпион атанса, жастар арасында 
әлем чемпионатының биік тұғырына көтерілді. 
Әділжанның тағы бір талантты шәкірті Николай 
Мырзагараев үш құрылықтың жеңімпазы болды, 
– дейді Риддердегі балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің директоры  Қуаныш Баяндин.

Әділжан өз мамандығын ерекше ұнатады. 
«Риддердің жастары байрақты бәсекелерде ел 
намысын абыроймен қорғаса, мақсатымның 
орындалғаны» дейді ол. Қазірдің өзінде онға 
тарта шәкірті әлем, Азия чемпионаттарында 
топ жарып жүр. 

«Шіркін, қол күресі Олимпиада ойындарының 
бағдарламасына енсе, шәкірттерім жеңіс 
тұғырынан қол бұлғаса, арманым орындалар 
еді» дейді Әділжан. Орындалсын дейміз.

– Бізді кикбокстан әлемнің бес 
дүркін чемпионы, мемлекеттік 
қызметте шыңдалған, Қазақстанның 
еңбек сіңірген жаттықтырушысы 
Асқар Байжігітұлы Можанов қарсы 
алды. Ол ең алдымен аумағы ондаған 
гектар жерді алып жатқан оқу 
орнының аумағымен таныстырып 
шықты. «Мына жерден 500 тонна 
қоқыс шығардық. Өкінішке қарай, 
құрылысы 2018 жылы басталып, екі 
жылдан кейін пайдалануға беріледі 
деген жаңа оқу корпусы қаңырап 
бос қалды. Себебі кезінде құрылысқа 
жауапты адамдар мемлекеттің 
о н д а ғ а н  м и л л и о н  т е ң г е с і н 
құлқындарынан өткізіп жіберген. 
Кінәлілер жазасын алғанымен, амал 
бар ма, шәкірттерге қолайсыз жағдай 
туғызды. Бұрынғы бес қабатты 
корпуста сығылысып сабақтарын 
оқиды,  ашық аспан астында 
жаттығуда. Бұған шыдаудан 
басқа амал жоқ. Егер Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің басшылары қаржы 
көзін тауып, құрылысты аяқтауға 
қолғабыс жасаса, алғыстан басқа 
айтарымыз жоқ, – деді оқу орнының 
басшысы Асқар Байжігітұлы.

Риддердегі мамандандырылған 
мектеп-интернат-колледж Олимпиада 
ойындарының бағдарламасынан 
ойып тұрып орын алатын спорттың 8 
түрі бойынша спортшылар әзірлейді. 
Олар: шаңғы, тау шаңғысы, биатлон, 
шаңғымен тұғырдан секіру, фристайл-
могул, сноуборд, жеңіл атлетика, қайық 
есу слаломы. Асқар Можановтың 
айтуынша, бұл күндері оқу орнының 
штатында 253 адам бар екен. Оның 
ішінде 194 оқушы мектепте, ал 59-ы 
колледжде білім алады. Шәкірттер 
қазақ және орыс бөлімінде оқып жа-
тыр. Соңғы жылдары бес қазақ бөлімі 
ашылған. Риддерлік саңлақтардың 
қысқы спорт түрлерінен  жеңіп алған 

жүлделері қомақты. Мысал ретінде 
айтар болсақ, өткен жылы Алматы 
қаласында жалауы желбіреген 
Қазақстан республикасының V қысқы 
спартакиадасында мектеп-интернат-
колледжінің шәкірттері бәсекеде 29 
медаль иеленген. Оның 11-і – алтын, 
7-еуі – күміс, 11-і – қола. Дүбірлі додаға 
Ақтөбе, Алматы, ШҚО, Батыс және 
Солтүстік Қазақстан облыстары мен 
Нұр Сұлтан қаласының оқушылары 
қатысқан.

Үстіміздегі жылдың бірінші бірін-
ші тоқсанында ғана оқу орнының 
оқушылары 21 республикалық, 10 
облыстық дүбірлі додаға қатысыпты. 
Нәтиже қуантарлық. Атап айтқанда, 
халықаралық жарыстардан оқу 
орнының түлектері 16 алтын, 20 күміс, 
10 қола алқа иеленіпті. Ал респуб-
ликалық жарыстарда 106 алтын, 70 
күміс, 58 қола қанжығаға түскен. 
Биылғы жылдың бірінші тоқса нында 
үш шәкірт халықаралық дәре жедегі 
спорт шебері, 11 оқушы респуб-
ликалық спорт шебері нормасын 
орындаған. Биылғы наурызда оқу 
орны ның спортшылары екі ірі халық-
аралық жарысқа қатысып, олжамен 
оралған. Жасөспірімдер мен жастар 
арасындағы Азия чемпионатында 
мектеп-иентернат-колледждің саң-
лақтары 12 алтын, 6 күміс, 5 қоланы 
қоржынға салып, айды аспанға 
шығарған. Қайық есу слаломынан 
өткен Азия чемпионатында республика 
құрамасы сапында үш оқушы күш 
сынасып, 11 медаль иеленді: 2 
алтын, 8 күміс, 1 қола. Болашағынан 
үміт күттіретін Бексұлтан Ернұр 
шаңғыдан өткен жастар арасындағы 
әлем чемпионатында 30 шақырымдық 
масс-стартта 24-орынға табан тіреді. 
Ернұр Ақтөбе облысынан Риддерге 
келіп білім алып, шеберлігін шыңда-
уда. Реті келгенде айтқан орынды, 
Риддердегі спорт мектебіне Батыс 

Қазақстан, Алматы облысы, Нұр-
Сұлтан мен Алматы, Шығыс Қазақстан 
облысының Үржар, Шемонаиха 
аудандары мен Өскеменнен талантты 
шәкірттер оқуға келеді. Мұндағы 
оқу тегін, колледж студенттері 
шәкіртақы алады, оны бітірген соң 
дене тәрбиесінен мектептерде сабақ 
береді немесе жоғары оқу орындарына 
түсе алады. Сондықтан Риддердегі 
мектепке оқуға түсем деушілер 
қатары жыл сайын артып келеді. 
Мектеп басшылығы мен ұстаздары 
жаз айларында облыстарға іссапарға 
шығып, оқушылар қабылдауға 
аттанады.

– Талантты шәкірттерге барлық 

қолдауды жасаймыз. Олардың 
жаттығулары үшін спорт құралдары 
жеткілікті. Биатлоншылар жаз 
маусымында конькидің орнына 
шетелде жасалған роликтермен 
жүгіріп,  ату алаңында еркін 
қимылдай алады. Шаңғышыларға да 
барлық мүмкіндік қарастырылған. 
Ал жеңіл атлетика тобындағылар 
стадионда жаттығып жатыр. 
Фристайлмогул, қайық есу слаломы 
тобындағылар арнайы спорт 
базасында дайындықтан өтеді. 
Талантты жастар жайлы айта 
кетейін. Нартай Толыбекұлы, Дастан 
Қалибеков, Ильяс Исабек сияқты 
шаңғышылар жастар арасында 

ел чемпионы атанды. Виктория 
Колесникова, Айдана Чонкова, Ирина 
Тятова деген жастарымыз байрақты 
бәсекелерде қарсыластарынан басым 
түсіп, мектебіміздің атақдаңқын 
асқақтатуда. Қайық есу слаломында 
Александр Коробов, Екатерина 
Таранцева, Арина Гладышева, 
Ефим Тарасов ел біріншілігі мен 
Универсиада ойындарында жүлде 
теруде. Оларға тәжірибелі, білімі мен 
біліктілігі толысқан 40тан астам 
халықаралық және республикалық 
дәрежедегі бапкер дәріс беруде. Мына 
бір көрсеткішке көз салайықшы, 
–  деп әңгімесін жалғастырды 
Асқар Байжігітұлы. – Біз сапаға 
баса назар аударамыз. Себебі оқу 
орнында тәжірибелі ұстаздар 
дәріс оқиды. Бір ғана мысал. 2021 
жылы оқу орнын 59 жас бітірді. 
Олардың ішінде 40 адам мектеп
интернатты, ал 19ы колледжді 
аяқтады. Үш шәкіртіміз еліміздің 
басқа колледждеріне оқуға түсіп, 
екеуі бізде жұмысқа орналасты. 40 
адамның 19ы колледжге, 11 адам 
жоғары оқу орындарына түсті. 
Бес жеткіншегіміз көрші Ресейде 
білімін жалғастыруды шешті. 
Қорыта айтқанда, алдағы уақытта 
да республикалық спорт мектеп
интернатколледжінің оқытушылар 
ұ ж ы м ы  ел і м і зд і ң  а б ы р о й ы н 
асқақтататын жас ұрпақты 
тәрбиелеуде көп ізденіс танытып, 
биік белестерге жете береді.

ӘДІЛЖАННЫҢ ШӘКІРТТЕРІ 
ШЕТІНЕН ЧЕМПИОН
...ЖАҚЫНДА РИДДЕР ҚАЛАСЫНДА ІССАПАРДА БОЛҒАНЫМДА ӘДІЛЖАН ДЮСУПОВ 
ДЕГЕН АЗАМАТПЕН ТАНЫСТЫМ. ЕКІ КӨЗІНЕН ҚАЙСАРЛЫҚ ПЕН ӨЖЕТТІЛІКТІҢ ОТЫ 
БАЙҚАЛЫП ТҰРҒАН БҰЛ ЖІГІТТІҢ ТЕГІН АДАМ ЕМЕС ЕКЕНІН БІРДЕН АҢҒАРЫП, СӨЗГЕ 
ТАРТТЫМ. 

Бетті дайындаған – 
Оңдасын ЕЛУБАЙ,

«Қазақ спорты» газетінің Шығыс Қазақстан 
облысындағы меншікті тілшісі

ҚЫЗЫҒЫ КӨП ҚЫСҚЫ СПОРТ
РИДДЕРДЕГІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ОЛИМПИАДА РЕЗЕРВІ МЕКТЕП-
ИНТЕРНАТ-КОЛЛЕДЖІ ЕЛІМІЗДІҢ ҚҰРАМА КОМАНДАСЫНА САҢЛАҚТАР ДАЙЫНДАП ЖАТЫР

...ПАНДЕМИЯҒА БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫСҚЫ СПОРТ 
ТҮРЛЕРІНЕН СПОРТШЫЛАР ӘЗІРЛЕЙТІН 
РИДДЕРДЕГІ СПОРТ МЕКТЕБІНЕ АЯҚ БАСПАҒАЛЫ 
ЕКІ ЖЫЛ БОЛЫПТЫ. ЖАН-ЖАҒЫН ҚАРАҒАЙ, 
ШЫРША, ҚАЙЫҢ АҒАШТАРЫ ҚОРШАҒАН 
МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ-КОЛЛЕДЖІ ОРНАЛАСҚАН 
ЖЕР ҒАЖАП. ТАБИҒАТЫ КӨЗ ТАРТАДЫ. МЕКТЕП 
ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АЛАҢСЫЗ ЖАТТЫҒУЫНА 
БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛҒАН. МҰНДА 
ШӘКІРТТЕРГЕ БЕС  МЕЗГІЛ ТАҒАМ БЕРІЛЕДІ. 

ҚҰНАРЛЫ ВИТАМИНДІ ҚОСПАЛАР ӨЗ АЛДЫНА. ОҚУ ОРНЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ ЕЛІМІЗДІҢ ҚҰРАМА КОМАНДАСЫНА КАНДИДАТТАР 
ДАЙЫНДАУ, ҚАЗАҚ ЕЛІ СПОРТШЫЛАРЫНЫҢ БӘСЕКЕГЕ 
ҚАБІЛЕТТІГІН АРТТЫРУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
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Әрине, 44 жастағы Магомед Адиев -
тің Қазақстан құрамасының тіз гінін 
ұстауын ҚФФ президен ті Әділет 
Барменқұловпен байла ныс тыра тындар 
көп. Өйткені федерация басшысы осы-
ның алдында Қарағандының «Шахтер» 
клубында директорлар кеңесінің төраға-
сы болған. Адиев болса былтырдан 
бері «кеншілер» клубын жаттықтырып 
келді. Сондықтан екеуі жақсы таныс. 
Оның үстіне Магомедтің Қарағанды 
клубында жұмыс істеуі де осы Әділет 
Назарбайұлының арқасы екенін ұмыт-
пауымыз қажет.

Еліміздің бас командасының бап-
кері болған Адиев әу баста футболшы 
ретінде өнер көрсеткен. 16 жасында 
Махачакаланың «Анжи» клубына қа-
былданады. Негізі бұл клубтың қатарына 
қосылуы тосыннан болған екен.

«Туған жерім Шешенстанда соғыс 
басталып кетті. Ал Дағыстанда шекара 
ашық. Біз босқын ретінде сонда бар-
дық. Әкем Александр Маркаров есімді 
бапкерге апарып, командаға алуымды 
өтінді. Сөйтіп «Анжиге» қосылдым», - 
дейді Адиев.

1999 жылы Мәскеудің ЦСКА клу-
бының қатарын толықтырады. Тіпті, 
Самараның «Крылья Советов» клубымен 
кездесуде алаңға шықты. Бұл жаңа ма-
усымның алғашқы туры болатын. Сол 
кезде ЦСКА командасында Қазақстан 
құрамасының жартылай қорғаушысы 
Максим Низовцев те бар еді.

Алайда Мәскеудегі карьерасы сәтті 
бола қойған. Шабуылшы мұндай ритмде-
гі ойынға дайын болмай шықты. Сөйтіп 
«Сокол» клубына жалға беріледі.

Ал 2000 жылы күтпеген жерден тағы 
бір Мәскеудің командасы, сол кезде дүр-
кіреп тұрған «Спартак» командасынан 
шақырту алады. Ол «Спартактың» дублі-
не қабылданып, негізгі құраммен бірге 
жаттығады.

Бірақ Олег Романцев жаттықты-
рған тұста «Спартак» сапында пре-
мьер-лигада ойнай алмады. Амал жоқ, 
«Анжиге» қайта оралды. Адиев қайта 
келгенде «Анжи» жоғары лигаға орал-
ды. Сосын 2001 жылы УЕФА кубогында 
бақ сынады. Магомед Шотландияның 
«Рейнджерс» клубымен ойынға да қа-
тысқан.

2002 жылы «Соколда», арада бір жыл 
өткенде карьерасын Қазақ станда жалға-
стырды. Елорданың «Жеңіс» клубы өз 
қатарына қосты. Астанада қола жүлде-
гер атанды. Шешенстандық футболшы 
ел біріншілігінде 11 ойынға қатысып, 
5 гол соқты. Қызылорданың «Қайсар» 
клубымен матчта алаңнан қуылып, еліне 
ертерек оралды.

Адиевтің футболшы ретінде ка-
рьерасы 2008 жылға дейін жалғасты. 
Арасында «Терекпен» Ресей кубо-
гын да жеңіп алды. Ресейден бөлек, 
Украинаның «Кривасс» клубында да 
өнер көрсетті. Соңғы командасы – 
«Нижний Новгород».

Футболшы ретінде жолы болмаған-
дардың бапкерлікте бағы жанып жата-
тындары жетерлік. Бірақ мұндай бақыт 
әзірге Адиевке келе қойған жоқ. «Волга», 
«Терек-2», Легион Динамо» коман-
даларын жат тық тырды. «Ахматтың» 
бапкерлік шта бының құрамында бол-
ды. 2018 жылы Махачкаланың «Анжи» 
клубын қабылдап алды. Ол кезде клуб та 
қаржылық дағдарыс болатын. Бір неше 
миллион қарызы бар, тіпті жанармайға 

ақша таппай отырған клубтың тізгінін 
ұстады. Маусымаралық үзіліс кезінде 
негізгі құрамның бірнеше ойыншысы 
кетіп қалды. Команда чемпионатты тек 
жас ойыншылармен қорытындылауға 
мәжбүр болды. Жартылай қорғаушы 
Гаэль Ондуа «Анжиді» тек Адиев сол 
кезде ұстап тұрғанын айтты.

«Моральдық тұрғыдан бәрі шар-
шаған. Бірақ Адиев әрбір кезде не айту 
керектігін білетін. Алаңда сол үшін 
барымызды салдық. Бапкер біткеннің 
бәрі мұндайға шыдай бермейді», - дей-
ді Ондуа.

Ол өзі клубтан кететінін айтып, 
отставкаға өтініш берген. Бірақ бас-
шылық қабылдамады. Сосын төрешіге 
қатысты сын айтып, дисквалификация 
алды. Маусымның қорытындысы бой-
ынша «Анжи» 15-орынға тұрақтап, 
премьер-лигамен қоштасты. Махачкала 
командасы соңғы 12 ойында бір де бір 
жеңіске жетпеді.

«Шахтерге» келер алдында ол 
Грозныйдың «Ахмат» клубында Игорь 
Шалимовтің көмекшісі болды. Одан кей-
ін «Чайканың» тізгінін ұстады. Қызығы, 
ФНЛ-да оның қарамағында команда 30 
ойын өткізді (10 жеңіс, 10 тең, 10 жеңіліс). 
2020 жылы Адиевті қызметінен аластат-
ты. «Чайка» сапында Қазақстан құрама-
сының жартылай қорғаушысы Рамазан 
Оразов болған. Бірақ ол негізгі құрамға 
сирек ілініп жүрді. Кейбір дереккөздердің 
болжамынша, футболшы мен бапкер ара-
сында кикілжің болған.

Адиев кеткен соң «Чайкада» шу 
шықты. Ресей футбол одағы клубтың 
келісілген ойын ойнағанын анықта-
ды. Клубтың спорттық директоры мен 
матч төрешісі футболдан өмір бойына 
қуылды.

Қарағандыға былтыр премьер-лига-
ның бесінші турынан кейін келді. Әли 
Әлиев жаттықтырған «Шахтер» мау-
сымды сәтсіз бастаған. Кейін «Тараздан» 
сырт алаңда 0:4 есебімен жеңілген соң, 
бас бапкер қызметінен кетті. Оның 
орнын Магомед Адиев басты. Жаңа 
бас бапкердің бірінші кездесуі сәтті 
аяқталды. «Шахтер» бірден есін жиып, 
«Ақтөбеден» 3:0 есебімен басым түседі. 
«Кеншілер» клубы маусым қорытынды-
сы бойынша жетінші орынға көтерілді. 
Қазақстан кубогында финалға дейін жет-
ті. Ал Конференция лигасында бірнеше 
командадан өтіп, топтық кезеңге сынық 
сүйем қалғанда сүрінді.

Бірақ биылғы «Шахтердің» ойы-
ны да, нәтижесі де ала-құла. Ақтаудың 
«Каспий» клубынан 0:4 есебімен ой-
сырай ұстылған Адиев орнын босата-
тынын айтқан. Бірақ ол алысқа кеткен 
жоқ. Қарағандымен қоштасқанымен, 
Қазақстан құрамасының тізгінін ұстап 
отыр.

Алда Ұлттар лигасының ойындары 
бар. 3 маусымда Қазақстан өз алаңын-
да Әзірбайжан құрамасын қабылдай-
ды. Магомед Адиевтің шама-шарқы 
осы Ұлттар лигасында байқалады. 
Қазақстанның қарсыластарының ара-
сында Әзірбайжаннан бөлек Словакия 
мен Беларусь бар.

 Жаңа бас бапкер құрамаға жасанды 
жолмен легионер тартуға қарсы екенін 
айтты.

«Мен өзім Грозныйдың тумасымын. 
Ресей чемпионатында «Ахмат» деген 
команда бар. Мен жанкүйер ретінде 
ойындарға барып тұрамын. Клубта 
Грозныйдың тумасы көбірек болса, 
матчты тамашалау қызық көрінеді. Сол 
кезде ойыннан ләззат аламын. Мен де 
сондықтан легионер тартуға қарсымын. 
Бірақ құрамада бапкер ретінде үздіктерді 
таңдауым керек. Егер төлқұжаты бар 
жақсы ойыншы болса, оған назар ауда-
руға тиіспін. Алайда жасанды жолмен 
төлқұжат беріп ойнатуға қарсымын», – 
дейді Адиев.

 Балапанды күзде санайтындай, 
Ұлттар лигасынан кейін бас бап-
кердің әуселесі байқалады. Егер Талғат 
Байсуфинов пен Андрей Карповичтен 
асып-тасып бара жатқан қабілеті бол-
маса, онда тағы бір ортаңқол шетел-
дік бапкермен уақыт кетіру керек емес 
екенін футбол федерациясындағылар 
да түсінер.

Бек ТӨЛЕУ

11-ТУРДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

«ШАХТЕР» (Қарағанды) – 
«ОРДАБАСЫ» (Шымкент) – 1:0

Гол соққан: Роман Мұртазаев 50 (1:0); 

«АТЫРАУ» (Атырау) – 
«ҚЫЗЫЛЖАР» (Петропавл) – 3:3

Гол соққандар: Амандық Набиханов 3 (1:0), 
Андрия Филипович 46 (2:0), Юрий Бушман 50 (2:1), 
Юрий Бушман 71-пен (2:2), Андрия Филипович 73 

(3:2), Юрий Бушман 90+5-пен (3:3);

«АСТАНА» (НұрСұлтан) – 
«ҚАЙРАТ» (Алматы) – 6:0

Гол соққандар: Марин Томасов 19 (1:0), Влут Рай 
36 (2:0), Марин Томасов 44 (3:0), Педро Эуженио 48 

(4:0), Марин Томасов 63 (5:0), Педро Эуженио 70 
(6:0);

«АҚСУ» (Ақсу) – 
«ТҰРАН» (Түркістан) – 2:0

Гол соққандар:
Асланбек Кәкімов 18 (1:0), Ұлар Жақсыбаев 73 

(2:0);

«ҚАЙРАТЫМ» ДЕП МЕН ЖҮРМІН,
ҚАЙРАТ ҚЫЛМАЙ СЕН ЖҮРСІҢ...

АДИЕВТЕН ҚАНДАЙ ҮМІТ КҮТЕМІЗ? 
ҚФФ ПРЕЗИДЕНТІ БАРМЕНҚҰЛОВ БАС БАПКЕР ТАҢДАУДА ҚАТЕЛЕСПЕДІ МЕ?
ӘРБІР ЕЛ ФУТБОЛДЫҢ ДАМУЫН 
БІРІНШІ КЕЗЕКТЕ ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШІМЕН 
БАҒАЛАЙДЫ. ҚАЗАҚСТАН БҰЛ 
ЖАҒЫНАН МАҚТАНА АЛМАЙДЫ. 
ЖАҚЫНДА ОСЫ ЖАҒДАЙДЫ 
СӘЛ ДЕ БОЛСЫН ӨЗГЕРТУ ҮШІН 
ҚҰРАМАНЫҢ БАС БАПКЕРІН 
АУЫСТЫРДЫ. БҰЛ ЖОЛЫ 
ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ 
ТАҢДАУЫ МАГОМЕД АДИЕВ 
ЕСІМДІ РЕСЕЙЛІК МАМАНҒА 
ТҮСТІ. БІРАҚ САРАПШЫЛАР 
МЕН ЖАНКҮЙЕРЛЕРДІҢ КӨБІСІ 
ЖАҢА ЖАТТЫҚТЫРУШЫНЫҢ 
БІЛІКТІЛІГІНЕ, ОНЫҢ 
ҚАЗАҚСТАНМЕН ҚАНДАЙ ДА БІР 
НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗЕТІНІНЕ 
КҮМӘНМЕН ҚАРАЙДЫ. ЕНДЕШЕ 
АДИЕВ ДЕГЕН КІМ? ОСЫ СҰРАҚҚА 
ЖАУАП ІЗДЕП КӨРСЕК.

ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫНЫҢ 11-ТУР ОЙЫНДАРЫ МӘРЕСІНЕ 
ЖЕТТІ. БҰЛ ТУРДА ЖАНКҮЙЕРЛЕР АСЫҒА КҮТКЕН ЕКІ МАТЧ ӨТТІ. ЕЛОРДАНЫҢ 
«АСТАНА АРЕНА» СТАДИОНЫНДА «АСТАНА» ФУТБОЛШЫЛАРЫ АЛМАТЫНЫҢ 
«ҚАЙРАТЫН» ҚАБЫЛДАСА, «АҚТӨБЕ» ҚОСТАНАЙДЫҢ «ТОБЫЛЫМЕН» ЖАСЫЛ 
АЛАҢҒА ШЫҚТЫ. 

ТОПТЫҚ 
КЕЗЕҢНІҢ 
ЖЕРЕБЕСІ 
ТАРТЫЛДЫ
«ФУТБОЛ ҮЙІНДЕ» 2022 
ЖЫЛҒЫ МАУСЫМНЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН OLIMPBET 
– КУБОГЫНЫҢ ТОПТЫҚ 
КЕЗЕҢІНІҢ ЖЕРЕБЕСІ 
ТАРТЫЛДЫ. ЖЕРЕБЕ 
ТАСТАУ РӘСІМІНЕ 
ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМАСЫНЫҢ БАС 
БАПКЕРІ МАГОМЕД АДИЕВ 
ЖӘНЕ ҚКФЛ СПОРТТЫҚ 
ДИРЕКТОРЫ ПАВЕЛ ДЕМЯН 
ҚАТЫСТЫ.

 Іс – шараның қорытын-
дысы бойынша келесі топтар 
құрылды:

«А» тобы: «Ақсу», «Аты-
рау», «Қайрат», «Ордабасы»;

«В» тобы: «Қайсар», «Ақ-
жайық», «Каспий», «Қызыл-
Жар СК»;

«С» тобы: «Ақтөбе», «Мақ-
та арал», «Тараз», «Тобыл»;

«D» тобы: «Шахтер», «Тұ-
ран», «Жетісу», «Астана».

Сонымен қатар жарыстың 
топтық кезеңінің жеребесі тар-
тылды:

1 тур. 8 – 10 шілде
Ақсу – Атырау
Қайрат – Ордабасы
Қайсар – Ақжайық
Каспий – Қызыл-Жар СК
Ақтөбе – Мақтаарал
Тараз – Тобыл
Шахтер – Тұран
Жетісу – Астана

2 тур. 15 – 17 шілде
Атырау – Қайрат
Ордабасы – Ақсу
Ақжайық – Каспий
Қызыл-Жар СК – Қайсар
Мақтаарал – Тараз
Тобыл – Ақтөбе
Тұран – Жетісу
Астана – Шахтер

3 тур. 22 – 24 шілде
Қайрат – Ақсу
Атырау – Ордабасы
Каспий – Қайсар
Ақжайық – Қызыл-Жар СК
Тараз – Ақтөбе
Мақтаарал – Тобыл
Жетісу – Шахтер
Тұран – Астана

4 тур. 29 – 31 шілде
Ақсу – Қайрат
Ордабасы – Атырау
Қайсар – Каспий
Қызыл-Жар СК – Ақжайық
Ақтөбе – Тараз
Тобыл – Мақтаарал
Шахтер – Жетісу
Астана – Тұран

5 тур. 5 – 7 тамыз
Атырау – Ақсу
Ордабасы – Қайрат
Ақжайық – Қайсар
Қызыл-Жар СК – Каспий
Мақтаарал – Ақтөбе
Тобыл – Тараз
Тұран – Шахтер
Астана – Жетісу

6 тур. 13 – 14 тамыз
Қайрат – Атырау
Ақсу – Ордабасы
Каспий – Ақжайық
Қайсар – Қызыл-Жар СК
Тараз – Мақтаарал
Ақтөбе – Тобыл
Жетісу – Тұран
Шахтер – Астана

 Кубоктың нақты күнтіз-
бесін ҚКФЛ Әкімшілігі кейін 
жариялайды.

UEFA аясында өтетін жа
рыстарға «Тобыл», «Астана», 
«Қайрат» және «ҚызылЖар 
СК» футбол клубтарының қа
тысуына байланысты және 
де UEFA жарыстарының 
іріктеу ойындарының жере
бесінің қорытындысына сәй
кес Қазақстан OLIMPBET – 
Кубогы күнтізбесінде өзгері
стер орын алуы мүмкін.

Құрбан Бердыев баптайтын Алматының 
«Қайраты» әлі есін жиған жоқ. Қатарынан 
бес ойында жеңіске жете алмай жүрген алма-
тылықтарды өткен аптада «Астана» астаң-ке-
стеңін шығарды. «Қайраттың» айып алаңын шаң 
қылған Марин Томасов бастаған жігіттер қо-
нақтардың қақпасына жауапсыз алты гол соқты. 
Бұл «Қайраттың» Премьер-лига тарихындағы 
ең ірі жеңілісі. 

Жанкүйерлер асыға күткен тағы бір ойын 
Ақтөбедегі Қобыланды батыр атындағы Орталық 
стадионда өтті. Былтырғы жылғы жеңімпаз 

«Тобылды» қабылдаған ақтөбеліктер 2:1 есебімен 
жеңіске жетіп, турнир кестесінің бесінші саты-
сына көтерілді. «Ақтөбенің» бас бапкері болып 
жақында Андрей Карпович тағайындалды. 

11-турға байланысты тағы бір жаңалық: бұған 
дейін ең көп жанкүйер жиналған 9-тур ойында-
ры (22 гол) болса, бұл жолы 11-турдың нәтижесі 
одан асып түсті – 23 гол. Өздеріңіз байқағанда-
рыңыздай, бұл турда «Астана» мен «Қайрат» 
арасындағы ойында алты гол соғылды. Сондай-
ақ, мұндай нәтиже «Атырау» мен «Қызылжар» 
арасындағы ойында да тіркелді – 3:3. 

«АҚТӨБЕ» (Ақтөбе) – «ТОБЫЛ» (Қостанай) – 2:1
Гол соққандар: Сердер Сердеров 54 (1:0), Алекса Аманович 79 (1:1), 

Жерар Гоу 90+ (2:1); 

«МАҚТААРАЛ» (Мақтаарал) – «КАСПИЙ» (Ақтау) – 2:1
Гол соққандар: Себаихи Биллал 35 (1:0), Тәйкенов Мақсат 50-пен 

(1:1), Бруно Алекс 56 (2:1);

«ТАРАЗ» (Тараз) – «АҚЖАЙЫҚ» (Орал) – 2:0
Гол соққандар: Гамаков Милен 6 (1:0), Сүлей Әлішер 90+5 (2:0).

Едіге ОРАЗ
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Тревожила, прежде всего, тренер-
ская чехарда и безуспешные попыт-
ки руководства футбольного клуба 
привлечь в команду на достаточно 
продолжительное время опытного и 
знающего наставника. Вот и зимой 
1996 года, когда взявшийся было за 
работу с ФК «Орехово» украинский 
специалист Александр Игнатенко по-
кинул расположение клуба, Владимир 
Леонидович решил самостоятель-
но найти и провести переговоры с 
новым кандидатом на пост главно-
го тренера. Выбор пал на известно-
го ему еще по работе в Казахстане 
мастера спорта СССР, заслуженно-
го тренера СССР, Казахской ССР и 
России Леонида Остроушко. В ту пору 
Леониду Константиновичу шел ше-
стидесятый год. Он был полон твор-
ческих сил и энергии, и его тренерская 
карьера шла отнюдь не по нисходя-
щей. Уроженец Запорожской области 
Украины Леонид Остроушко попал в 
Алма-Ату при эвакуации семьи в 1941 
году в возрасте 5 лет. В начале 50-х 
юный крепыш с упрямым и настойчи-
вым характером пришел записываться 
в секцию на стадион «Спартак». «Из 
такого выйдет толк», — не сомневался 
его первый тренер Михаил Путинцев. 
И действительно вскоре началась 
его 14-летняя карьера футболиста 
«Кайрата». Он начал выступать в ко-
манде с 25 августа 1952 года, когда 
она еще называлась «Динамо», вый-
дя на замену в гостевом матче с харь-
ковским «Локомотивом» в возрасте 
16 лет. В тот же год перспективного 
новобранца пригласили в юношескую 
сборную Союза.

Леонид был разносторонним фут-
болистом. 

«Как правило, я выступал на пози-
ции атакующего полузащитника», — 
рассказывал Леонид Константинович, 
— но прекрасные физические кон-
диции позволяли моим наставникам 
использовать меня одновременно и 
«персональщиком», благо, Бог ода-
рил меня цепкостью, жесткостью, 
умением отбирать мяч. Приходилось 
играть против многих лучших игро-
ков Союза: Каневского, Бибы, Нетто, 
Красницкого и Стрельцова. Первый 
раз на футбольном поле я встретился с 
Эдуардом в 1956 году, на Спартакиаде 
народов СССР. Стройный, высокий 
парень с развитыми ногами, облада-
ющий пушечным ударом, имел при-
личную скорость и отличную технику. 
Он быстро стал настоящей звездой со-
ветского футбола, равной которой нет 
до сих пор, настоящий самородок».

В двадцать один год Остроушко 
становится лучшим бомбардиром 
«Кайрата». После матча с киевским 
«Динамо» на Леонида обратил внима-
ние его наставник Виктор Шиловский. 

Мне удалось забить динамов-
цам, — продолжает Остроушко. 

— Видимо, неплохо смотрелся и в обо-
роне. Учитывая мои украинские кор-
ни, был приглашен в состав киевлян. 
Тренироваться я начал в дубле рука 
об руку с одногодками Лобановским 
и Базилевичем. Но в отличие от них 
не был местным и считался уже ка-
захским «аборигеном». Отчасти этот 
нюанс и предопределил мое будущее в 
Киеве. А когда в 1959 году в «Динамо» 
пришел москвич Вячеслав Соловьев, 
он в первую очередь стал ставить в 
состав Лобановского и Базилевича. А 
на моем месте играли зрелые футбо-
листы, оставалось терпеливо ждать 
своего часа. Соловьев в первый же год 
работы выиграл «серебро», а на следу-
ющий год — «золото», но я продолжал 
оставаться не у дел. В 1960 году про-
исходила реформа футбола. «Кайрат» 
получал место в высшей лиге, и я вер-
нулся в Алма-Ату».

Всего в высшей лиге за «Кайрат» 
Остроушко отыграл семь сезонов, 
провел 200 матчей, забив в них во-
семь голов. Когда в 1964 году команда 
покинула класс сильнейших, его при-
глашали в московский «Локомотив». 
Оставшись верным клубу, Леонид 
уже через год вернулся с «Кайратом» 
в высшую лигу и стал капитаном ко-
манды. В Казахстане существует сим-
волический клуб «Гол-100» (аналог 
нашему клубу Григория Федотова) 
для футболистов, забивших более 100 
мячей в официальных матчах. Леонид 
Остроушко — его член. В 1968 году 
ветеран казахского футбола стал тре-
нером. Сначала помогал Александру 
Келлеру в родном «Кайрате», а 

затем трудился уже самостоятельно 
в «Цементнике» (Семипалатинск), 
«Алатау» (Джамбул), «Целиннике» 
(тогда Целиноград, а ныне столи-
ца республики город Нур-Султан) и 
«Шахтере» (Караганда). В это вре-
мя широко раскрылся организатор-
ский и тренерский талант молодого 
наставника. Каждая из команд, в ко-
торых трудился Остроушко, доби-
валась наивысших для себя турнир-
ных показателей именно с Леонидом 
Константиновичем. Его тренерским 
кредо всегда был комбинационный 
стиль ведения игры на фоне высо-
чайшей функциональной готовно-
сти футболистов при строжайшем 
соблюдении игровой и бытовой дис-
циплины. Он сам был убежденным 
«режимщиком» и того же требовал 
от подопечных. В футбольном со-
обществе бытовало мнение, что в 
Советском Союзе было три тренера, 
чьи предсезонные сборы представ-
ляли для футболистов сущий ад: это 
Лобановский, Остроушко и Полосин. 
Но зато приобретенные в ходе них 
физические кондиции позволяли во 
всеоружии подводить игроков к чем-
пионату и держать спортивную форму 
на протяжении целого сезона.

Успешного специалиста Федерация 
футбола Казахстана начиная с 1973 

года восемь лет использовала на ад-
министративных должностях в ка-
честве тренера Управления футбола 
республики и начальника команды ее 
флагмана. В конце 1982 года Леонида 
Остроушко утверждают в роли главно-
го тренера алма-атинского «Кайрата». 
И уже на следующий год команда 
побеждает в первой лиге первенства 
СССР. В следующие три сезона «ко-
манда Остроушко» добивается наи-
высших достижений в своей истории, 
занимая дважды 8-е и 7-е места в выс-
шей лиге чемпионата Союза. В период 
с 83-го по 88-й год клуб представлял из 
себя большую силу и был грозой авто-
ритетов. Дома «Кайрат» практически 
никому не проигрывал. К. Бердыев, Е. 
Пехлеваниди, С. Волгин, В. Масудов, 
А. Шох и С. Стукашов приглашались в 
различные сборные СССР. А Евгений 
Яровенко стал олимпийским чемпио-
ном Сеула. Не случайно ведущие клу-
бы страны вели непрестанную борьбу 
за переход каждого из них в свои ряды.

С  нача лом пере ст ройки  в 
Казахстане начался процесс выдви-
жения на руководящие посты всех 
отраслей республики национальных 
кадров. В 1988 году «Кайрат» Леонида 
Остроушко становится обладателем 
Кубка Федерации футбола СССР, но, 
несмотря на это, меняет рулевого. 

Главным становится Сегизбаев, а 
Остроушко был направлен на работу 
в Алжир.

«Там никто от меня и команды не 
требовал результата, — рассказывает 
о командировке Остроушко. — Даже 
в случае поражений клубное руко-
водство не ругало. Бывало, едем в 
автобусе после неудачного матча, у 
меня настроение плохое, а футболи-
сты песни распевают. Хотел ввести 
двухразовые тренировки, но меня от-
говорили: на второе занятие пришли 
только несколько молодых ребят. Так 
что в Алжире был, можно сказать, ку-
рорт: утром провел полуторачасовое 
занятие — и целый день свободен. В 
этой стране я пробыл три года и еще 
столько же проработал бы, не разва-
лись Союз. По приезду в Алма-Ату 
мне поручили работать с олимпийской 
сборной Казахстана. Но до отборочно-
го турнира Олимпиады-1996 было еще 
долгих три года. Так что работа моя 
была по большей части кабинетная. 
А через год наша семья переехала в 
Санкт-Петербург».

В конце 1993 года Остроушко 
стал консультантом частной команды 
«Смена-Сатурн». Он никогда не от-
личался ангельским характером: ни 
когда был футболистом, ни во времена 
тренерства. Всегда имел собственное 
мнение по любому вопросу, не юлил 
и не лизоблюдничал перед началь-
ством. А многим ли из футболистов 
понравится тренер, который требу-
ет жесткую дисциплину? И когда по 
окончании сезона-1994 владельцы 
клуба назначили его главным трене-
ром, подобная независимость завер-
шилась в итоге быстрой отставкой. 
Дело в том, что один из учредителей 
этого бизнеса по совместительству 
был главным тренером и, конечно 
же, жаждал удержать эту должность 
за собой. С его одобрения некото-
рые «бывалые» псевдо-футболисты 
просто «сплавляли» требовательного 
наставника, устраивая коллективные 
пьянки и «сдачи» матчей сопернику. 
Знающий себе цену Остроушко ми-
риться с подобной организацией дела 
не стал и покинул команду.

Прибыв в Орехово-Зуево, Леонид 
Константинович сразу же поставил 
перед собой задачу — выиграть пер-
венство России в своем групповом 
турнире.

К сожалению 3 декабря 2019 (83 
года) Леонид Остроушко ушёл из 
жизни.

Игорь ПЕЛЁВИН

Леонид Остроушко в матче за «Кайрат»

Играет команда Леонида Остроушко. В центре (в белой форме) любимый ученик — Антон Шох

ФОРМУЛА УСПЕХА ЛЕОНИДА ОСТРОУШКО 
В ЭТОМ НОМЕРЕ 
«СПОРТ» ВСПОМИНАЕТ 
ЗНАМЕНИТОГО В 
ПРОШЛОМ ФУТБОЛИСТА И 
ТРЕНЕРА АЛМАТИНСКОГО  
«КАЙРАТА», МАСТЕРА 
СПОРТА СССР 
ЛЕОНИДА  ОСТРОУШКО. 
ХРОНИЧЕСКИЕ 
ПОРАЖЕНИЯ КОМАНДЫ 

ИЗ ОРЕХОВО-ЗУЕВА В СЕЗОНАХ 1993-1995 ГОДОВ ОБЖИГАЮЩЕЙ 
БОЛЬЮ ОТЗЫВАЛИСЬ В СЕРДЦАХ ПОКЛОННИКОВ МЕСТНОЙ 
КОМАНДЫ. К ЧИСЛУ ЯРЫХ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ОТНОСИЛ 
СЕБЯ И ГЛАВА НАШЕГО ГОРОДА ВЛАДИМИР ГАВРИЛЕНКО. 
ОСОБЕННО БОЛЕЗНЕННО ВОСПРИНИМАЛИСЬ ИМ НЕУДАЧИ 
КОМАНДЫ С ТОГО МОМЕНТА, КАК ОНА ПЕРЕШЛА В ВЕДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

ПСЖ ПРЕДЛОЖИЛ МБАППЕ КОСМИЧЕСКУЮ СУММУ
ПЕРЕХОД В «РЕАЛ» СРЫВАЕТСЯ?

НАПАДАЮЩИЙ ФРАНЦУЗСКОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА  «ПАРИ СЕН-
ЖЕРМЕН» КИЛИАН МБАППЕ БЛИЗОК К ТОМУ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ 
В КОМАНДЕ, ТАК КАК ПОЛУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РАЗМЕРЕ 300 
МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА ПРОДЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ, СООБЩАЕТ Р-СПОРТ 
СО ССЫЛКОЙ НА EUROSPORT.

Отмечается, что Мбаппе предло-
жено 300 миллионов евро в качестве 
подписных бонусов и годовая зарплата 
в размере 100 миллионов евро. Кроме 
того, ПСЖ согласился предоставить 
Мбаппе 100 процентов имиджевых 
прав.

Ранее сообщалось, что мадридский 
«Реал», претендующий на французско-
го игрока, готов был предложить ему 
половину дохода от имиджевых прав.

Ожидается, что Мбаппе объявит 

о своем решении 21 мая после мат-
ча заключительного тура чемпионата 
Франции, в котором досрочно завое-
вавший титул парижский клуб примет 
«Мец».

В нынешнем сезоне 23-летний на-
падающий забил 36 голов и отдал 21 
передачу в 44 матчах за ПСЖ во всех 
турнирах. По данным Transfermarkt, 
Мбаппе – самый дорогой футболист 
мира. Его трансферная стоимость оце-
нивается в 160 миллионов евро.
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В первый соревновательный день 
атлеты категорий Elite, U23, U19 и 
U17 из регионов Казахстана будут 
доказывать свое мастерство на сприн-
терской дистанции, непрерывно пре-
одолевая 750 метров плавания, 20 
километров велогонки и пять кило-
метров бега.

Во второй день будут состязаться 
атлеты категорий Pro и Age Group. 
В этом году впервые в программу 
включили соревнования на дистан-
ции "пирамида", состоящей из двух 
километров бега, восьми километров 
велогонки, 300 метров плавания и 
снова восьми километров велогонки 
и двух километров бега.

Атлетам, планирующим отобрать-
ся в состав национальной сборной, 
это будет второй этап испытаний. 
Это исторический для казахстанского 

триатлона старт, поскольку мы не про-
водили мероприятия в Талдыкоргане. 
Однако местная локация нам знакома, 
ведь последние три-четыре года ор-
ганизовывали турниры в Капшагае", 
- прокомментировал спортивный ди-
ректор КФТ Сергей Майер.

"Талдыкорган - областной центр, 
зеленый город с широкими про-
спектами, идеальная локация для 
проведения мероприятий по три-
атлону. В Талдыкоргане состоится 

еще один дебют: новая дистанция 
в Кубке TEMIRADAM. "Пирамида" 
для нашей команды, как и для участ-
ников, будет новым испытанием в 
плане организации. Уверен, что все 
пройдет на высоком уровне и "пи-
рамида" еще не раз будет включена 
в календари будущем. Отдельно 
хочу выразить благодарность за 
поддержку генеральному партнеру 

КФТ - Группе компаний ERG, а так-
же областному Управлению физиче-
ской культуры и спорта за помощь 
в решении организационных вопро-
сов", - добавил он

Старт соревнований запланиро-
ван на 9 утра по местному времени. 
По итогам турнира атлетам будут 
присуждены очки в национальный 
рейтинг. 

ШАХ И 
МАТ 
В ПОЛУФИНАЛЕ 
ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ 
ПО ШАХМАТАМ В АКТАУ 
УЧАСТВУЮТ БОЛЕЕ 90 
ЧЕЛОВЕК

В Актау проходит полуфинал 
чемпионата Казахстана по шах-
матам среди мужчин и женщин. В 
соревнованиях участвуют шахма-
тисты из всех областей Казахстана, 
самому юному из которых всего 
восемь лет, а старшему – 60, пере-
даёт Центр общественных комму-
никаций Мангистауской области.

За выход в финал ведут борьбу 
67 мужчин и 26 женщин. Среди них 
мастера спорта международного 
класса и чемпионы мира по шахма-
там. То есть состав очень сильный, 
подчеркивают специалисты.

С п о р т и в н у ю  ч е с т ь 
Мангистауской области защища-
ют десять спортсменов, в том чис-
ле Эдгар Мамедов - абсолютный 
чемпион РК среди шахматистов 
до 12 лет.

Соревнования проходят в де-
вяти турах по классическому виду 
шахмат.

Чемпионат проводится тре-
тий год подряд, его организовали 
Федерация шахмат РК и актау-
ская шахматная школа «Дебют». 
Руководитель этой школы Анвар 
Шайхымов отмечает, что прове-
дение этапов первенства страны в 
Актау - это возможность для интел-
лектуальных спортсменов региона 
обменяться опытом с единомыш-
ленниками из других городов, вы-
йти на новый уровень. 

- У наших спортсменов будет 
возможность почувствовать ат-
мосферу суперфинала, который 
пройдёт также в Актау. Он наме-
чен на октябрь. Это мотивация 
для мангистауских спортсменов, 
которые будут двигаться вперёд. 
Собственно, поэтому мы и про-
водим финал здесь, - подчеркнул 
Анвар Шайхымов.

Полуфинал проводится в отеле 
Holiday inn Aktau в 4 микрорайоне. 
Он закончится до 22 мая. 

Свой очередной бой в профи проведет «молодежный» чемпион мира 
в полутяжелом весе Бекзад Нурдаулетов (4-0, 2 КО). Его соперником 
выступает аргентинский боксер Дурваль Паласио, имеющий прозвище 
«Бомбардировщик» (9-2, 6 КО).

В двух своих предыдущих поединках Дурваль Паласио потерпел по-
ражение. 

Завершающее выступление нашего боксера Бекзада Нурдаулетова про-
шло в Актау 5 февраля. В девятом раунде он нокаутировал Чико Квази из 
Нидерландов (5-1-1, 2 КО).

Бекзад Нурдаулетов является чемпионом мира 2019 года среди лю-
бителей.

В соревнованиях приняли уча-
стие 13 команд области, которые 
стали победителями в городских 
и районных этапах соревнований. 
За первенство боролись учащи-
еся школ Караганды, Темиртау, 
Балхаша, Сарани, Каражала, 
Абайского, Актогайского, Бухар-
Жырауского, Жанааркинского, 
Каркаралинского, Шетского и 
Осакаровского районов. 

Перед началом соревнований, 
участники подготовили визитную 
карточку с которой выступили на 
главной сцене парка. Далее были 
соревновательные этапы, такие 
как, оказание первой медицинской 
помощи, аварийно-спасательные 
работы в зоне техногенной аварии, 
спасательные работы на водной 
акватории, пожарная эстафета» и 
конкурс стенгазет.

Начальник ДЧС Караган-
динской области Мурат Катпанов, 
руководитель городского управле-
ния внутренней политики Нурлан 
Аймаганбетов и глава регио-
нального научно-практического 
центра дополнительного образо-
вания для детей «Сарыарка да-
рыны» Карагандинской области 
Айдос Куанышбаев торжественно 

открыли соревнования, пожелав 
всем удачи и честных побед.

По итогам всех этапов состяза-
ний, первое место и кубок победи-
теля завоевала команда школы-ин-
тернат имени Михаила Русакова 
из города Балхаш. Второе место 
было присуждено ученикам об-
щеобразовательной школы имени 
Габидена Мустафина из Темиртау. 
Третье место в нелегкой борьбе 
завоевала команда Гимназии №45 
из Караганды. Также разные ко-
манды были поощрены по итогам 
прохождения отдельных этапов.

Командам-победителям были 
вручены грамоты, медали и цен-
ные подарки.

В ДЧС Карагандинской области 
сообщили, что целями соревнова-
ний являются популяризация среди 
детей и молодежи здорового образа 
жизни, формирования сознательно-
го и ответственного отношения к 
вопросам личной и коллективной 
безопасности при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций, 
привлечение детей и молодежи 
к прикладным видам спорта, во-
енно-патриотическое воспитание 
юного поколения, а также пропа-
ганда профессии спасателя. 

JUNIOR-
CUP-2022 
В КАРАГАНДЕ 
ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ ПРИГЛАШАЮТ 
НА ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ JUNIOR-
CUP-2022, КОТОРЫЙ 
ПРОЙДЁТ С 23 ПО 25 МАЯ В 
СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«ЖАСТАР». ОРГАНИЗАТОРОМ 
СОРЕВНОВАНИЙ ВЫСТУПАЕТ 
КАРАГАНДИНСКАЯ ШКОЛА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ «ГРАН-ПРИ».  

В Чемпионате примут участие 
500 гимнасток 2007-2017 годов 
рождения из 18 спортивных школ 
со всей Республики Казахстан. 
Они выступят в индивидуальной 
и групповой программе. 

Художественная гимнасти-
ка – это один из самых изящных 
и самых древних видов спорта. 
Официально в Казахстане она 
появилась в 30-е годы, и с того 
момента в стране одна за другой 
стали появляться её прекрасные и 
талантливые представительницы.

Начало Чемпионата запланиро-
вано на 9:00 часов 23 мая.  

24-летний  голкипер  Андрей 
ШУТОВ, проведший за «барсов» всего 
один официальный матч, в пожарном 
порядке заменивший травмированного 
Никиту БОЯРКИНА в воротах сборной 
РК, выдал феерическую игру в поедин-
ке со сборной Швейцарии. Шутка ли, в 
противостоянии с крепким, уверенным, 
набравшим мощный ход соперником от-
разить 40 бросков, причем совершенно 
невероятных. Теперь резервист столич-
ного клуба – большая надежда казах-
станского, а может даже мирового хок-
кея. Жаль только, что подвиги Андрея не 
принесли команде Юрия МИХАЙЛИСА 
турнирных дивидендов.

Сборная Казахстана, как и «Барыс», 
совершенно непредсказуемая. Начинали 
чемпионат с приятных воспоминаний 
об удачном прошлогоднем первенстве, 
а получили на старте девять шайб от 
новичков элитного дивизиона датчан. 
Сыграли с французами, в спешке заме-
нившими на чемпионате попавших под 
санкции россиян и белорусов, и, ведя в 
счете 1:0, в течение семи минут пропу-
стили две необязательные шайбы, ока-
завшиеся роковыми. 

Игра со швейцарцами стала для на-
шей сборной пока лучшей, но опытные 
альпийцы своего все-таки не упустили, 
вырвав нервную, трудовую победу – 3:2.

В итоге расклад такой, что сборная 
РК занимает последнее место в своей 
группе, правда, деля его с итальянцами. 
Пока же на повестке дня сегодняшнего 
– игра с действующими чемпионами 
мира – канадцами.

Между тем в четвертой игре груп-
пового этапа чемпионата мира по хок-
кею сборная Казахстана встречалась 
с Канадой и проиграла этот матч со 
счетом 6:3. 

Счет в матче открыли наши хоккеи-
сты, свой первый гол на турнире забил 
Егор Петухов.

Канадцы сравняли минуту спустя, 
а затем получили три удаления подряд. 
Большинство удалось реализовать лишь 
с третьей попытки, Аркадий Шестаков 
вывел сборную Казахстана вперёд. Но 
вскоре соперник вновь сравнял и забил 
в большинстве.

Во втором периоде Северсон выйдя 
со скамейки штрафников сделал счёт 
4:2. В середине третьего отрезка нашим 
хоккеистам удалось отыграть одну шай-
бу, второй гол на чемпионате мира забил 
Кирилл Савицкий.

Затем канадцы реализовали еще два 
большинства и завершили матч побе-
дой - 6:3.

Лучшим игроком матча был признан 
нападающий Аркадий Шестаков. 

САМСОН АРАКЕЛЯН 
ВОЗГЛАВИТ «АСТАНУ» 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ БК "АСТАНА" НАЗНАЧЕН САМСОН 
АРАКЕЛЯН, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА КЛУБА.

БОРЦЫ С ОГНЁМ 
18 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА КАРАГАНДЫ 
СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЛАСТНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ». МАСШТАБНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЧАЩИЕСЯ 
13 ШКОЛ РЕГИОНА, БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ПО ЧС ПРИ СОДЕЙСТВИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

БОЛЬШОЙ ЗАБЕГ 
В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ 
ТАЛДЫКОРГАНА ПРОЙДУТ ДВУХДНЕВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ. В РАМКАХ 
ВТОРОГО ЭТАПА КУБКА РК И КУБКА 
TEMIRADAM В ГОРОДЕ СОБЕРУТСЯ 150 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И СПОРТСМЕНОВ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ.

О н  я в л я е т с я  п р е з и д е н -
том  Ф ед е р а ц и и  б а с ке т б ол а 
Мангистауской области и техниче-
ским делегатом в FIBA. До назна-
чения на пост генерального дирек-
тора "Астаны" Аракелян возглавлял 
актауский "Каспий".

"Клуб будет глубоко реформиро-
ван с акцентом на развитие детской 
академии и подготовку местных вос-
питанников, популяризации бренда 

"Астаны" и казахстанского баскет-
бола в целом. Баскетбольный клуб 
"Астана" сохранит свое участие в 
чемпионате Единой лиги ВТБ", - 
сказал генеральный директор фонда 
Sport Qory Асхат Сейсембек.

Напомним, что на этом посту 
Аракелян сменил олимпийского 
чемпиона Валерия Тихоненко, ко-
торый возглавлял клуб с момента 
его создания в 2011 году. 

НУРДАУЛЕТОВ 
ВСТРЕТИТСЯ С АРГЕНТИНСКИМ 
«БОМБАРДИРОВЩИКОМ»

ВЕЧЕР БОКСА ЗАПЛАНИРОВАН НА 11 ИЮНЯ В ОТЕЛЕ «RIXOS 
AKTAU». БЕКЗАД НУРДАУЛЕТОВ ВСТРЕТИТСЯ С АРГЕНТИНСКИМ 
«БОМБАРДИРОВЩИКОМ».

ГЕРОЙ ВСТРЕЧИ 
РЕЗЕРВНЫЙ ВРАТАРЬ «БАРЫСА» СТАЛ ГЕРОЕМ 3-ГО ТУРА 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ-2022.
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• Тапсырыс – 664  • Таралымы – 3085 дана

Мәулетхан АҚСАНОВ – Директор
• Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап бермейді.
• «Қазақ спорты» газетіне жарияланған материалдарды көшіріп немесе 

өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме 
жасалуы міндетті.

• Авторлар қолжазбасы өңделмейді және кері қайтарылмайды.
Жазылу индексі − 64190
• Газет ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінде 2011 жылы 

7 маусымда қайта тіркелген. Тіркеу куәлігі № 11855 – Г
• Газет ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 2017 жылдың 

24 қаңтарында қайта тіркелген. Тіркеу куәлігі № 16317Г.

Заңғар КЕРІМ – Бас редактор

Мәдина АСЫЛБЕК – Бас редактордың орынбасары
Бек ТӨЛЕУ – жауапты хатшы
Оңдасын ЕЛУБАЙ – ШҚО-дағы меншікті тілші
Eдіге ОРАЗ – тілші
Әділбек ЫДЫРЫС – менеджер
Зүлфия ЖҰМАҒҰЛ – есепші

Редакция мекенжайы: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы

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:  
№2714, 010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Асан Қайғы көшесі, 73-үй.

Газет «Алматы – Болашақ» АҚ баспаханасында басылады. Алматы қаласы, 
С.Мұқанов көшесі, 223 «в» үй. Тел.: 8/727/3783646, 3784010

№17 (5368) 21.05.2022
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ӨМIР-ДОДА

ЛОЗАННАДА БЕЙЖІҢ ОЛИМПИАДАСЫНДА ҚАЗАҚСТАН 
ҚҰРАМАСЫНЫҢ ТУ ҰСТАУШЫЛАРЫ АБЗАЛ ӘЖІҒАЛИЕВ 
ПЕН ЕКАТЕРИНА АЙДОВАНЫҢ  АШЫЛУ САЛТАНАТЫНДА 
КИГЕН ФОРМАЛАРЫН ОЛИМПИАДА МҰРАЖАЙЫНА 
РЕСМИ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ. БҰЛ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ 
ОЛИМПИАДАЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ 
ХАБАРЛАДЫ. 

Бейжіңде өткен Қысқы Олимпиада 
ойындарының ашылу салтанатында 
қазақстандық шеберлердің туындысы 
көптің назарына бөленіп, үздіктердің 
бірі деп танылды. Қазақстанның 
Туын ұстап шыққан шорт-трек-
ші Абзал Әжіғалиев пен конькиші 
Екатерина Айдованың киімі халықа-
ралық олимпиада қауымдастығын 
қатты таңғалдырды.

Көптеген әлемдік БАҚ қазақстан-
дық дизайнерлер жасаған образға 
тәнті болды. Британдық беделді «The 
Guardian» газеті Ойындардың ашылу 
салтанатынан кейін: «Қазақстан 
костюмдер байқауында жеңіске 
жетті», – деп жазды. Америкалық 
«The Insider» басылымы «Екатерина 
Айдова классикалық алтын әше-
кейлермен безендірілген киімімен 
таң қалдырды» деп мойындады. 
Сонымен қатар азиялық БАҚ, соның 
ішінде Жапонияның жетекші ұлт-
тық газеті «Уомиури» де баса назар 
аударып, «Токиодағы Олимпиададан 
кейін қазақстандық Ту ұстаушылар-
дың әдемі киімдері Бейжіңде ең көп 
талқыланған тақырыпқа айналды», 
деп атап өтті.

Қазақтың хас батыры образында 
шыққан Абзал Әжіғалиев пен Ека-
терина Айдованың көйлегінде бейне-
ленген сақ патшайымы Томирис бей-
несіне жоғары баға берілгенін растай 
отырып, Олимпиада мұражайы ко-
стюмді «Халықаралық Олимпиада 
комитетінің мәдени мұрасы» топта-
масына енгізуді және оны табыстау 
барысында салтанатты рәсім ұй-
ымдастыруды ұсынды. Коллекцияда 
спортшылардың ең жақсы жаб-
дықтары бар – ол Олимпиада ой-
ындарының тарихын және олардың 
елдердің тарихы мен мәдениетімен 
тығыз байланысын айқын көрсетеді. 
Экспонаттардың көпшілігін спорт-
шылар Олимпиада кезінде немесе 
Олимпиададан кейін сыйға тартқан.

Осы сәттен бастап Қазақстанның 
Ту ұстаушысыларының киімдері 
ұйымның штаб-пәтері орналасқан 
швейцариялық Лозаннадағы ХОК бас 
мұражайы – әлемдік олимпиадалық 

қозғалыстың «қазына қорларына» 
келушілердің назарына ұсынылатын 
болады. 

Мұражай жұмысын 1915 жылы 
бастаған, 30 жылға жуық тарихы 
бар. Қазір мұражайда ойын тарихы-
ның мыңдаған құнды экспонатта-
ры  сақталған. Жыл сайын оларды 
көруге әлемнің түкпір-түкпірінен 
500 мыңнан астам адам келеді. 
ХОК Мәдени мұра департаменті 
Олимпиада ойындарының тарихы 
мен дәстүрін сақтай отырып, бүкіл 
әлемнің спортшыларын біріктіреді.

Спортшылардың салтанатты 
ашылу рәсімінде киген киімдері 
ұлттық құндылықты, мәдениетті 
дәріптеуді көздей отыра дайындалған 
болатын. Алтын өрнек күнді бей-
нелейді, ал «қошқар мүйіз» декоры 
қоршаған әлеммен үйлесімділікті, 
өмірге ұмтылысты, құнарлылық пен 
молшылықты бейнелі түрде көрсе-
тетін гүлді оюмен үйлеседі. Ерлер 
киімінің негізгі элементіне айналған 
қалқан батылдық пен қайсарлықтың, 
күштің символын көрсетеді.

Дизайнерлер Токиодағы жазғы 
Олимпиада ойындарының ашылу 
сал танатының қарсаңындағыдай 
Әбіл хан Қастеев атындағы Мем ле кет-
тік өнер мұражайымен бірге ою-өр-
нек элементтерімен де жұмыс істеді.

Костюмді қазақстандық дизайнер 
Виолетта Иванова дайындады. Ол өт-
кен жылы Токио Олимпиадасының 
ашылу салтанатында Қазақстанның 
Ту ұстаушыларының образдарымен 
жұмыс істеген. «Viled Group» ком-
паниясы костюмдерді тігу үшін 
Иванованың дарынды командасын 
ұсынды, ал дизайнер мен оның ше-
берлері кезекті рет жауапты тапсыр-
маны тамаша орындап шықты.

– Спорт пен сән одағы әлдеқашан 
әлемдік подиумдарды бағындырды. 
Тиісінше, Олимпиада ойындарында 
сән әлеміне де қатысты тұсаукесер-
лер өтеді. Әрбір қатысушы ел бірегей 
топтама дайындайды. Біз жай ғана 
әдемі костюмдерді тігіп қана қоймай, 
оны мүмкіндігінше мағыналы етуді 
көздедік. Біз Қазақстан халқының 

әрдайым жанданғанын, құлпырға-
нын көргіміз келеді. Сондықтан 
ою-өрнектің негізі – ең бастысы 
өмірлік қуат көзі – Күн және жеңім-
паздар киетін алтын түс таңдалды. 
Қара түс – тереңдік пен даналықты 
білдіреді, сонымен қатар ол «қара 
шаңырақ» – жүздеген жылдар бойы 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 
жатқан уақыт өткен сайын қарайған 
шаңыраққа да қатысты. Біздің ателье 

үшін Қазақстанның Олимпиада құра-
масымен жұмыс істеу зор мәртебе 
және есімізде мәңгі қалатын бола-
ды, – деп бөлісті шебер Виолетта 
Иванова.

Рәсімге ХОК өкілдері Оливье 
Ниямки және Эдвард Кенсингтон, 
сондай-ақ қазақстандық сыйлықты 
қабылдаған Олимпиада мұражайы-
ның өкілі Патрисия Рэймонд қаты-
сты. Экспонаттарды олимпиадалық 

спортшы Екатерина Айдова музейге 
сыйға тартты.

– Бейжіңдегі Қысқы Олимпиада 
ойындарының ашылу салтанатына 
Абзал Әжіғалиев екеуміз аяқ басқан 
сәттен бастап алғашқы минуттар-
дан-ақ бар назардың киімдерімізге ау-
дарылғанын түсіндік. Әріптестеріміз 
бен көрермендердің бізге деген көзқа-
расы біздің киім образымыздың ерек-
ше екенін дәлелдей түскенін түсін-
дік. Уайымдадық, сонымен қатар 
мақтаныш пен таңданыс та болды. 
Шеберлер ұжымы шедевр жасады 
деп есептеймін. Біздің мәдениетіміз 
бен салт-дәстүрлеріміз лайықты түр-
де ұсынылғанда, сіз ерекше мақта-
ныш пен қолдау сезінесіз. Бүгін мен 
тағы да толқып отырмын, өйткені 
енді біз киген керемет костюмдер 
әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдар-
ды қазақ халқының қайталанбас 
салт-дәстүрлерімен және тарихымен 
таныстыруды жалғастырады, – деп, 
әсерімен бөлісті Екатерина Айдова.

Лозаннадағы костюмдерді тапсы-
ру рәсімінен кейін Екатерина Айдова 
ХОК мұрағатына енетін олимпиада-
лық мәдениет және мұра қорының 
«Words of Olympians» арнайы жоба-
сына сұхбат берді.

ҚЫСҚЫ СПОРТТЫ ҚАТЫРМАСАҚ ТА, 
КИІМ ТІГУДІ ҚАТЫРАМЫЗ

ФУТБОЛДАН «ПАРИ 
СЕН-ЖЕРМЕН» КЛУБЫ 
МЕН АРГЕНТИНА 
ҚҰРАМАСЫНЫҢ 
ШАБУЫЛШЫСЫ 
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ 
БОЛАШАҒЫНА 
ҚАТЫСТЫ ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ.

Diario AS мәліметінше, 
34 жастағы футболшы 2023 
жылдың жазында «Интер 
Майами» клубына ауыспақ.

Месси аталған американ-
дық клубтың басшыларының 
біріне айналады. Бұл жоба-
да Англия мен «Манчестер 
Юнайтедтің» бұрынғы ойын-
шысы Дэвид Бекхэм де барын 
айта кету керек. Аргентиналық 
«Интер Майами» акциялары-
ның 35 процентін сатып алуды 
жоспарлап отыр. Қазір тарап-
тар келісімге келіп үлгерген.

Месси ПСЖ сапында 2021 
жылдың жазынан бері өнер 
көрсетіп келеді. Бұл мау-
сымда ол 33 матчта 11 гол 

соғып, тағы 13 нәтижелі пас 
берді. Келісімшарт келесі 
маусымның соңында аяқта-
лады.

МЮНХЕННІҢ 
«БАВАРИЯ» КЛУБЫ 
МЕН ПОЛЬША 
ҚҰРАМАСЫНЫҢ 
ШАБУЫЛШЫСЫ 
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ 
«БАРСЕЛОНАҒА» 
АУЫСУҒА ЖАҚЫН ТҰР.

Николо Скира есімді жур-
налистің мәліметінше, 33 
жастағы футболшы каталон-
дық клубпен жеке келісім-
шарттарының талаптарын 
келіскен. Келісімшарт 2025 
жылға дейін жасалған деген 
ақпарат бар.

Енді «Барселона» «Бава-
рия мен» трансфер талапта-
рын келіссе болғаны. Леван-
довскидің мюнхендіктермен 
келісімшарты 2023 жылдың 
30 маусымына дейін еді.

Левандовски «Бавария» 
с а п ы н д а  2 0 1 4  ж ы л д а н 

бері өнер көрсетіп келеді.
Бұл маусымда ол клуб 

сапынба 46 ойын өткізіп, 50 
гол соқты.

МЕССИ 
«ИНТЕР МАЙАМИ» КЛУБЫНА АУЫСАДЫ

ЛЕВАНДОВСКИ 
«БАРСЕЛОНАМЕН» КЕЛІСІМГЕ КЕЛДІ


