
ПРЕЗИДЕНТ ШАХМАТТЫ 
ҚОЛДАЙДЫ

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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Газет 1959 жылғы 
1 қаңтардан шыға бастады

Республикалық 
апталық qazaqsporty.kz kazakh_sporty@mail.ru№20 (5371)  №20 (5371)  

11 маусым 2022 жыл11 маусым 2022 жыл
Газет сенбі Газет сенбі 
күні шығадыкүні шығады

Балаларды қорғау күніне орай ұй-
ымдастырылған бұл мерекелік шараның 
қорытынды кезеңіне мың бала қатысты. 
Ботаникалық бақта өткен қорытынды 
іс-шара «ART SPACE» аймағы, «Кітаптар 
қазынасы» кітап көрмесі, «ECO LAB» 
экологиялық аймағы, «Шахмат әлемі» 
аймағы, «ROBO LAND» аймағы және 
«Жас өрендер» концерт алаңы сияқты 
алаңқайларға бөлінген.

«Шахмат әлемі» аймағында грос-
смейстерлер Дәрмен Сәдуақасов, Жансая 
Әбдімәлік, Динара Сәдуақасова сын-
ды бірқатар шахматшымен кездескен 
Президент шахматтың қаншалықты 
маңызды екенін, бұрын өзі ойнағанын 
және Швейцарияның Женева қаласында 
Анатолий Карповпен кездесіп, көп мәсе-
лені талқылағанын айтты. Сондай-ақ 
Мемлекет басшысы шахматты қолдауға 
тырысатынын, оған ауқымды қаражат 
кетпейтінін сондықтан бұқара халыққа 
барынша қолжетімді етуге болатынын 
жеткізді.

Сонымен қатар Президент әрбір 
алаңқайдағы жеңімпаздардың өнерін 

тамашалап, олардың жетістіктеріне риза-
шы лылығын білдірді. Мемлекет бас шысы 
жасөспірімдермен әңгімелесу бары сында 
оларды мерекемен құттықтап, ба лалар 
ел болашағы екенін айтты. Солар дың 
бірі 11-сынып оқушысы Михаил Шут 
«Кітаптар қазынасы» көрмесінде «Ал-
памыс батыр» жырын жатқа оқып берді.

Іс-шара соңында бір ай бойы әртүрлі 

жастағы жасөспірімдер, оның ішінде 
мүмкіндігі шектеулі балалар да қатысқан 
«Алматы БалаFest» фестивалінің жеңім-
паздары марапатталды. Жалпы әдебиет, 
бейнелеу өнері, спорт, декоравтивті-қол-
данбалы өнер, эко-байқау, вокал мен хо-
реография және IT салалары бойынша 
өткен фестивальде 300 мыңнан астам 
бала бақ сынаған.
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ТҮРКІСТАННЫҢ ТҮРКІСТАННЫҢ 
ӨЗ ТЕННИС ӨЗ ТЕННИС 

ОРТАЛЫҒЫ БАРОРТАЛЫҒЫ БАР

АЛДА – АЗИЯ АЛДА – АЗИЯ 
ЧЕМПИОНАТТАРЫЧЕМПИОНАТТАРЫ

ЖҮЛДЕ ЖҮЛДЕ 
ТАРАТУҒА ТАРАТУҒА 

ЖОМАРТПЫЗЖОМАРТПЫЗ

ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН ҰЛТ ТЫҚ 
ҚҰРАМАСЫ ҰЛТТАР ЛИГАСЫНЫҢ 
АЛҒАШҚЫ СЕНСАЦИЯСЫН 
ТІРКЕДІ. ТУРНИРДІҢ ЕКІНШІ 
ТУРЫ АЯСЫНДА СЫРТ АЛАҢДА 
СЛОВАКИЯМЕН КЕЗДЕСКЕН 
ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ ТРНА ВАДА 
АЛАҢ ИЕЛЕРІНЕН 1:0 ЕСЕ-
БІМЕН БАСЫМ ТҮСІП, «С» ЛИ-
ГАСЫНЫҢ ҮШІНШІ ТОБЫНДА 
АЛТЫ ҰПАЙМЕН ЖЕКЕ-ДАРА 
КӨШ БАСТАДЫ. ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ 

АЛҒАШҚЫ МАТЧТА ӘЗЕРБАЙЖАН ҚҰРАМАСЫН 2:0 
ЕСЕБІМЕН ТІЗЕ БҮКТІРГЕН-ДІ. СОҢҒЫ ЕКІ ОЙЫНДЫ 
ТАРҚАТЫП АЙТЫП БЕРСЕК. 

АЛМАТЫДА ЖҰМЫС САПАРЫМЕН 
БАРҒАН ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ 
БАЛАЛАРДЫҢ «АЛМАТЫ БАЛАFEST» 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ФЕСТИВАЛІНІҢ 
ҚОРЫТЫНДЫ ІС-ШАРАСЫНА 
ҚАТЫСТЫ.

АЛҒАШҚЫ ОЙЫНДЫ  
ЖЕҢІСПЕН БАСТАДЫ

Футболдан Қазақстан құрамасы екінші жыл қатарынан 
Ұлттар лигасындағы алғашқы ойынын жеңіспен бастап 
отыр. Бұған дейін жерлестеріміз 2020/2021 жылғы доданың 
тұсаукесер кездесуінде сырт алаңда Латвияны 2:0 есебімен 
жеңген болса, өткен аптада жалауы желбіреген аталған тур-
нирдің үшінші маусымындағы алғашқы матчта Әзербайжан 
құрамасын да дәл осындай есеппен тізе бүктірді. Бұл жуырда 
ғана ұлттық құрама тізгінін ұстаған жаттықтырушы Магомед 
Адиевтің бас командадағы алғашқы матчы болды.

Осыдан бірер ай бұрын М.Адиев ұлттық құрамаға бас 
жаттықтырушы болып тағайындалғаннан кейін жанкүйерлер 
шетелдік маманнан аса үлкен өзгеріс, жаңашыл футбол күт-
кен болатын. Алайда Адиевтің негізгі командадағы алғашқы 
ойыны көптің көңілінен шыға қоймаса да, бапкер бастысы 
нәтиже көрсетті. Өткен ойында да, алдағы матчтарда да 
ұлттық құрамаға тәжірибелі ойыншылардың кө мектесе ал-
майтыны белгілі. Сол футболшылардың жоқ болуына бай-
ланысты Адиев бұл жолы жастарға және ұлттық құрама қа-
тарына біраздан бері шақырту ала алмай жүрген футболшы-
ларға мүмкіндік берді. Атап айтар бол сақ, Елдос Ахметов, 
Бауыр жан Байтана, Рамазан Ора зов, Максим Самородов, 
Ар ман Кеңесов, Бекхан Шайзада се кілді футболшылар не-
гізгі командаға қайта оралса, Эльхан Астанов, Абылайхан 
Жұмабек және Михаил Габышевтар алғаш рет ұлттық құра-
маға шақырту алды. Дебютанттар арасынан Әзербайжанмен 
өткен ойында тек Эльхан Астанов қана бірінші минуттан 
бастап жасыл алаңға шығып, жақсы ойынымен жанкүйер-
лердің де, футбол мамандарының да көзіне түсті. Сондай-ақ 
екінші таймда алаңға тыңнан қосылған Рамазан Оразов та 
ұлттық құраманың ойынына қан жүгіртіп, өз шебер-
лігінің арқасында құраманың жеңіске жетуіне сүбелі 
үлесін қосты. 

СЕНСАЦИЯҒА ТОЛЫ
ҰЛТТАР ЛИГАСЫ
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НЕДОВЕСОВ 
ФИНАЛДА ЕСЕ ЖІБЕРДІ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТЕННИСШІ 
АЛЕКСАНДР НЕДОВЕСОВ 
ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ 
ТУРНИРДІҢ ЖҰПТЫҚ 
СЫНЫНДАҒЫ ФИНАЛҒА 
ДЕЙІН ЖЕТТІ.

Отандасымыз пәкістандық 
Айсам-уль-Хаком Курешимен 
бірге шешуші кезеңде Джулиан 
Кэш- Анри Паттен жұбымен 
кездесті.

Кездесу бір сағат 22 минутқа 
созылды. Недовесов пен Куреши 
үш сетте 6:4, 3:6, 9:11 есебімен 
жеңілді.

«БАРЫС» 
13 ОЙЫНШЫСЫМЕН 
ҚОШ АЙТЫСТЫ
ҚҰРЛЫҚТЫҚ ХОККЕЙ 
ЛИГАСЫНЫҢ РЕСМИ САЙТЫ 
ОРТАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ 
БЮРОНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫ 
БАЗАСЫНЫҢ МӘЛІМЕТТЕРІНЕ 
СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП 
ОЙЫНШЫЛАР КЕСТЕСІН 
ЖАРИЯЛАДЫ.

Соған сәйкес «Барыстан» 13 
хоккейші кеткен: Якоб Берглунд, 
Л и н д е н  В е й ,  Ке рт и с  В ол к 
(«Автомобилист»), Коди Куник, 
Якоб Лилья, Роман Старченко мен 
Томаш Юрчо.

Қорғаушылар: Олле Альсинг 
(«Лександ»,  Швеция),  Эрик 
Мартинссон («ХВ 71», Швеция), 
Джо Морроу, Валерий Орехов 
(«Металлург») пен Роман Савченко, 
сонымен қатар Йони Ортио («ХВ 
71», Швеция).

Қазақстанның Мәдениет және 
спорт министрі Дәурен Абаев аза-
маттарды жеке мәселелері бойын-
ша қабылдады. Шамамен 3 сағатқа 
созылған қабылдау барысында ми-
нистр 20-ға жуық мәселені қарады. 
Сондай-ақ ZOOM жүйесі арқылы 
Дәурен Абаев Атырау және Орал 
қалалары азаматтарының сауалда-
рына жауап берді.

Проблемалық мәселелердің не-
гізгі блогы шығармашылық және 
спорт секцияларын жан басына 
қаржыландыру жүйесінің жұмы-
сына, мүмкіндігі шектеулі спорт-
шыларды даярлауға, мәдениет 
және өнер саласындағы жобаларға 

қатысты болды. Сондай-ақ кездесу 
барысында Министрлік жетекшілік 
ететін салалардың қазіргі кездегі 
өзекті мәселелері және оларды ше-
шудің тиімді жолдары талқыланды.

Дәурен Абаев барлық өтініштер-
ге толық жауап беріп, бірінші кезек-
те ARTSPORT бағдарламасы жабыл-
май тынын атап өтті. Оны одан әрі 
іске асыру әкімдіктер тарапы нан 
қаржыландыруға байланысты. Қа -
зіргі уақытта жергілікті атқа ру ор-
ган дары қосымша қаражат бө лу 
бойын ша жұмыс жүргізіп жатыр. 
Қал ған мәселелерді министр жеке 
ба қылауға алып, құрылымдық бө лім -
шелерге тиісті тапсырмалар берді.

Қазақстанның Ұлттық олим-
пиадалық комитеттің мәліметін-
ше, Аустрияның Грац қаласында 
дзюдодан жастар арасында Еуропа 
кубогы өтті. Қазақстан жастар 
құрамасы аталған доданы екі ал-
тын, екі күміс және екі қола ме-
дальмен аяқтады.

Атап айтқанда, жастар ұлдар 
құрамасынан 60 келіде Нұрқанат 
Серікбаев, 66 келіде Нұрсұлтан 
Зайзағалиев жарыста қарсылас 
шақ келтірген жоқ. 60 келіде 
Мерей Марханбетов пен қы-
здар арасында 78 келіден жоға-
ры салмақта белдескен Аида 
Тойшыбекова Еуропа кубогының 
күміс жүлдесіне ие болды. Ал 

ұлдар арасында 81 келіде тата-
миге шыққан Максим Мейірлан 
мен қыздар арасында 63 келіде 
бақ сынаған Есмигүл Куюлова 
қоржынды қос қоламен толықты-
рды.

Нәтижесінде Қазақстан жастар 
құрамасы Австрияда өткен Еуропа 
кубогын жалпы командалық ме-
даль кестесінде Жапониядан кей-
інгі екінші орынға тұрақтады.

Айта кетерлігі, Қазақстан 
жастар ұлдар құрамасын аға жат-
тықтырушылар Азамат Мұқанов 
мен Айбек Имашев жаттықтырса, 
қыздар командасын Арсен Хатип 
пен Нұрбек Мықтыбеков баптап 
барды.

ЕУРОПАДАН АЛТЫ  
МЕДАЛЬ ЖЕҢІП АЛДЫ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАС ДЗЮДОШЫЛАР ЕУРОПА КУБОГЫНАН 
АЛТЫ МЕДАЛЬ ҰТЫП АЛДЫ.

ARTSPORT
ЖАБЫЛМАЙДЫ
БҰЛ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ 
МИНИСТРІ ДӘУРЕН АБАЕВ АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕ АЙТТЫ.

БЕРДЫЕВ 
«ҚАЙРАТТАН» КЕТТІ
«ҚАЙРАТ» ФУТБОЛ КЛУБЫ КОМАНДАНЫҢ БАС БАПКЕРІ 
ҚЫЗМЕТІН АТҚАРҒАН ҚҰРБАН БЕРДЫЕВПЕН БОЛҒАН 
КЕЛІСІМШАРТ МЕРЗІМІН УАҚЫТЫНАН БҰРЫН АЯҚТАЙТЫНЫН 
ХАБАРЛАДЫ.

ҮШ ЖЫЛДАН КЕЙІН 
РИНГКЕ ОРАЛДЫ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БОКСШЫ АИДА САТЫБАЛДИНОВА (5-2-1, 5 КО) 
2019 ЖЫЛДАН БЕРІ АЛҒАШ РЕТ КЕЗДЕСУ ӨТКІЗЕДІ.

АЛҒАШҚЫ КЕЗДЕСУДЕН КЕЙІН  
600 САТЫ ЖОҒАРЫЛАДЫ

Мәселен, қазақстандық Suleimen 
Promotions компаниясы әуесқой бокс-
та бірталай биік белесті бағындырған, 
әлем және Азия біріншіліктерінде 
атой салған талантты жігіттерді өз 
қам қорлықтарына алып, өрелі өрен-
дерді кезең-кезеңімен әлемдік дең-
гейдегі шоуларға қатыстыра бастады. 
Промоутерліктің құрамында екінші 
орта салмақтағы WBA International, 
WBO Global және WBC Asian бел-
дігінің иегері Айдос Ербосынұлы 
(16-0, 11 KO), әуесқой бокстан 2018 
жылғы Азия чемпионы Бек Нұр-
мағанбет (7-0, 5 КО), 2017 жылғы әлем 
біріншілігінің күміс жүлдегері, Токио 
Олимпиадасына қатысқан Әбілхан 
Аманқұл (1-0, 1 КО), жас тар арасын-
дағы әлем (2014 жыл) және Олимпия 
ойындарының чемпио ны (2014), ере-
сектер арасындағы әлем біріншілігінің 
үш дүркін қола жүл дегері Абылайхан 
Жүсіпов (2-0, 1 КО), Евгений Павлов 
(7-0, 5 КО) секілді боксшылар бар. 

Жуырда есімдері кейін аталған төрт 
боксшы кәсіби бокстың «Мек кесі» са-
налатын АҚШ-та кезекті жекпе-жек-
терін өткізіп, барлығы да қарсыласта-
рын мерзімінен бұрын сұла тып салды. 
Миннеаполис (Миннесота шта ты) қа-
ласында Tom Brown (TGB Promotions) 
компаниясының ұйым дастыруымен 

өткен бокс кешінің андеркардын-
да шаршы алаңға шыққан отан-
дастарымыз үшін бұл АҚШ-тағы 
алғашқы айқастары еді. Кештің басты 
жекпе-жегінде америкалық боксшы-
лар – Стивен Фултон мен Даниэль 
Роман екінші жеңіл салмақта WBC 
және WBO белбеуін сарапқа салып, 
алғашқысы 12 раундтың қорытын-
дысы бойынша төрешілердің бірауыз 
шешімімен жеңіске жетті.

Негізгі жекпе-жекке дейін қазақ-
стандық боксшылардан бірінші бо-
лып шаршы алаңға Әбілхан Аманқұл 
шықты. Орта салмақта (72,5 кг) де-
бютті жекпе-жегін өткізген қандасы-
мыз кәсіпқой боксқа жуырда ғана ауы-
сып, алғашқы айқасында қарсыласын 
но каут пен жеңген 25 жастағы амери-
калық Девонт Макдональдпен шебер-
лік байқасты. Төрт раундқа жоспар-
ланған кездесудің үшінші раундында 
қазақ стандық боксшы қарсыласының 
бүйі рінен ауыр соққы жасап, нокаутқа 
жі берді. Америкалық жекпе-жекті 
қайта жалғастыруға тырысқанымен 
төреші оған мүмкіндік бермеді.

Шаршы алаңға екінші болып әуес-
қой бокста ұлттық құраманың ка-
питаны болған Абылайхан Жүсіпов 
көтерілді. Бірінші орта салмақтағы 
(69,9 кг) отандасымыз бүгінге дейін 

40 жекпе-жек өткізіп, оның 18-інде 
қарсыласын жеңіп, 21 мәрте жеңіл-
ген және бір кездесуінде тең түскен 
мек сикалық Эдгар Рамирестің атақ-
даң қына қарамай, бірінші раундта-ақ 
сұлатып салды. Бұл – А.Жүсіповтің 
кәсіпқой бокстағы екінші жекпе-жегі 
және мерзімінен бұрын қол жеткізген 
екінші ірі жеңісі. 

Ал супер орта салмақта өнер көр-
сететін (76,2 кг) қазақстандық Бек 
Нұрмағанбет те әріптестерінің де, 
өзінің де жеңісті жолын сәтті жалғады. 
Тоғыз жекпе-жектің жетеуінде (алты 
қарсыласын мерзімінен бұрын ұтқан) 
жеңіске жетіп, екі айқасында жеңіліп 
қалған америкалық боксшы Хайнелл 
Уилер отандасымызға небәрі екі ра-
унд қана қарсылық көрсетуге шамасы 
жетті. Екінші үш минуттықтың орта 
тұсына келгенде Бек қарсыласын оң 
қолының ауыр соққысымен құлақ ше-
кеден ұрып құлатты. Сонымен қатар 
екінші жеңіл салмақта (55,3 кг) жұды-
рықтасқан тағы бір қазақстандық 
боксшы Евгений Павлов мексикалық 
Алексис Салидоны екінші раундта 
нокаутқа түсірді. 

Жігіттердің АҚШ-тағы жарқын 
жеңістері өз салмағындағы әлемдік 
рейтингтегі орындарына да айтарлық-
тай әсер етті. Атап айтар болсақ, 
же тінші жеңісіне қол жеткізген Ев-
гений Павлов өз салмағындағы 1 300 
бокс  шының ішінде 62-орынға кө те -
рілсе, дәл сондай жеңісі бар Бек Нұр-
мағамбет 72-орынға (1 400 бокс шы) 
жайғасты. Абылайхан Жүсіпов екінші 
жеңісінің арқасында екі мың боксшы-
ның ішінде 418-орынға бір-ақ көтеріл-
ді. Ал дебюттік кездесуін нокаутпен 
аяқтаған Әбілхан Аманқұл ә дегеннен 
1 500 боксшының ішінен 600 саты 
жоғарылап, 900-орынға тұрақтады. 

КЕЙІНГІ ЖЫЛДАРЫ КӘСІПҚОЙ БОКСТА ӨНЕР КӨРСЕТІП 
ЖҮРГЕН ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАС БОКСШЫЛАРДЫҢ БІР ШОҒЫРЫ 
ҚАЛЫПТАСЫП ҮЛГЕРДІ. КӨРСЕТІП ЖҮРГЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 
ДЕ, ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКТЕРІ ДЕ КӨҢІЛ ҚУАНТАДЫ. ВАСИЛИЙ 
ЖИРОВ, ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН СЕКІЛДІ ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІ 
ЖҰЛДЫЗ БОКСШЫЛАРДЫҢ ЖОЛЫМЕН КЕЛЕ ЖАТҚАН ОТАНДЫҚ 
БОКСТЫҢ ОҒЛАНДАРЫ АЗ УАҚЫТТА МАМАНДАРДЫҢ КӨЗІНЕ 
ТҮСІП ҮЛГЕРДІ. ОЛАРДЫҢ АЛДЫ МҰХИТТЫҢ АРҒЫ БЕТІНДЕГІ 
АЛПАУЫТ КОМПАНИЯЛАРДАН ШАҚЫРТУ АЛЫП, АҚШ ТӨРІНДЕ 
ЖҰДЫРЫҚТАСЫП ЖҮР. ӨЗГЕЛЕРІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАМАНДАРДЫҢ 
ҚАСЫНДА ЖҮРІП-АҚ ЧЕМПИОНДЫҚ БЕЛБЕУГЕ «АҚЫРЫН ЖҮРІП, 
АНЫҚ БАСЫП» ЖЕТУДІ МАҚСАТ ТҰТҚАН.

Құрбан Бекиұлымен бірге 
көмекшілері Иван Данильянц, 
Дмитрий Кириченко, Андрей 
Мацюра және Эдуард Кундухов 
клуб сапынан кетеді.

Бердыев ойыншы ретінде де 
алматылық клубтың намысын 

қорғаған. Жартылай қорғаушы по-
зициясында алматылық клуб жей-
десінде 160 ойын өткізген. 90-жыл-
дардың басында Құрбан Бекиұлы 
ассистент және бас бапкер ретінде 
«Қайратты» баптады, 1992 жылы 
Қазақстан біріншілігінің жеңімпа-
зы атанды. 

2021 жылы Бердыев алматылық 
клубқа қайта оралды, алғашында 
бақылау кеңесі төрағасының кеңес-
шісі қызметінде болды, кейін негіз-
гі команданың бас бапкері атанды. 
«Сары-қаралар» Бердыевтің бап-
тауымен алғаш рет еурокубоктың 
топтық кезеңінде өнер көрсетті, 
сонымен қатар Қазақстан кубогын 
жеңіп алды.

Соңғы кездері рингтен гөрі 
пікірді көп айтатын Аида қарсылас 
таппай жүрген. Енді, міне, 18 мау-
сымда Коммерсте (АҚШ, Кали фор-
ния штаты) жекпе-жекке шықпақ.

Басында америкалық Элизабет 

Туанипен (1-7, 0 КО) кездеседі де-
ген. Бірақ BoxRec.com сайты Аи-
даның Гаити боксшысы Джайка 
Павилуспен (3-5-1, 1 КО) жұды-
рықтасатынын мәлімдеді. Жекпе-жек 
2 минуттан 6 раундқа жоспарланған.
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АРГЕНТИНА – 
«ФИНАЛИССИМА» 
ЧЕМПИОНЫ!
ФУТБОЛДАН ЕУРОПА ЧЕМПИОНЫ ИТАЛИЯ МЕН ОҢТҮСТІК 
АМЕРИКА АРГЕНТИНА ҚҰРАМАЛАРЫ ӨЗАРА «ФИНАЛИССИМА» 
ОЙЫНЫН ӨТКІЗДІ.

Аталған бәсеке осылайша 29 жылдан кейін қайта жаңғырды. Мұндай 
матч 1985, 1993 жылдары болған. Осы жолы Аргентина мен Италия кез-
десті. Екеуі де былтыр өз құрлықтарында топ жарған.

Англия астанасы Лондон қаласындағы «Уэмбли» стадионындағы ойын-
да Аргентина құрамасы бір бас жоғары ойнады. Олар бірінші таймда екі 
гол соғып, мәселені шешіп қойған. Екінші кезеңде есепті 3:0-ге жеткізді.

ИТАЛИЯ – АРГЕНТИНА – 0:3
Голдар: Мартинес, 28 (0:1). Ди Мария, 45+1 (0:2). Дибала, 90+4 

(0:3).

Финалда норвегиялық Каспер 
Руудты 6:3, 6:3, 6:0 жеңген Р.Надаль 
«Үлкен дулығаның» 22-мәрте жеңім-
пазы атанып отыр. Осылайша, ол 
теннис әлеміндегі титулы көп спорт-
шы атанып отыр. Сондай-ақ бұл 
жағынан Роджер Федерер мен Новак 
Джоковичтан басып озды.

Ал қыздар бәсекесінде Әлемнің 
бірінші ракеткасы, 21 жастағы поль-
шалық Ига Швентек «Ролан Гаррос» 
турнирінің жеңімпазы атанды.

Ол финалда 18 жастағы америка-
лық Кори Гауффтан оңай басым түсті. 
Қорытынды есеп  – 6:1, 6:3.

Швентек кәсіби деңгейде  ( WTA 

мен ITF жарыстарда) өзі қатысқан 
17 финалдың 16-сында басым түсті. 
Жалғыз жеңілісі – 2019 жылғы 
Луганодағы WTA турнирінің финалы.

Ол осымен 35-ойын қатарынан 
жеңіске жетіп отыр. Бұл жағынан 
Винус Уильямспен теңесті.

* * *
Теннистен Қазақстан әйелдер 

құрамасы әлемдік рейтингте алғаш 
рет үздік ондыққа кірді.

Билли Джин Кинг кубогының 
жаңартылған рейтингісінде ел құра-
масы 16-дан бірден 9-орынға көтеріл-
ді. Қазақстан ұлттық құрамасы Ресей, 

Германия, Италия, Румыния, Бельгия, 
Польша секілді командаларды артқа 
қалдырды. 

Естеріңізде болса, қазақстандық 
қыздар биылғы сәуірде елордада 
Германия теннисшілерін 3:1 есебімен 
тізе бүктіріп, командалық әлем чем-
пионатының финалдық кезеңіне жол-
дама алған болатын.

Әлемдік рейтингіде алғашқы он 
команда былайша орналасты:

1. Аустралия – 1002,71 ұпай;
2. Франция – 885,6;
3. Испания – 884,62;
4. Чехия – 842,92;
5. Швейцария – 881,81;
6. Канада – 780,09;
7. АҚШ – 758,09;
8. Словакия – 744,23;
9. Қазақстан – 704,75;
10. Германия – 702,52.

НАДАЛЬ МЕН ШВЕНТЕК – 
«РОЛАН ГАРРОСТЫҢ» ЖЕҢІМПАЗДАРЫ 

РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ «РОЛАН ГАРРОСТЫҢ» 14 ДҮРКІН ЧЕМПИОНЫ 
АТАНДЫ. ОСЫ ЖЕҢІСТЕН КЕЙІН АТАҚТЫ ИСПАНИЯЛЫҚ ТЕННИСШІ 
ФРАНЦИЯ АШЫҚ БІРІНШІЛІГІНДЕ ӨЗІНІҢ ТЕҢДЕСІЗ ЕКЕНІН ТАҒЫ 
БІР МӘРТЕ ДӘЛЕЛДЕДІ.

Аталған жарыста өздерінің өжетті-
гі және табандылығымен көзге түскен 
екі жас өренді ерекше атап өткіміз 
келеді. Біріншісі – 70 кг салмақта 
сайысқа түскен Родион Анчугин. 
20 жастағы балуан Алматы төрінде 
керемет өнер көрсетті. Ең бас тысы, 
ол қорқу мен қаймығуды білмеді. 
Алдында азулы қарсылас тұрса да 
аянбай айқасты. Осы турнирде өз-
бекстандық Зафарбек Отаханов пен 
үндістандық Вихал Калирамана 
сынды көкжалдарды жеңген ол фи-
налда Ерназар Ахмат алиевпен күш 
сынасты. Қырғыз балуаны былтыр 
Ослода әлем және биыл Ұланбатырда 
Азия чемпионатының күміс жүл-
дегері атанған. Төреші белгі берген 
бетте отандасымыз Ахматалиевты 
бас салып, әбден сілікпесін шығарды. 
Бәсекелесі ондайды күтпесе керек, 
алғашында біраз аңтарылып қалды. 
Ал Анчугин алты ұпай алса да, атой-
лап ұтамын деп алға ұмтылды. Бірақ 
тәжірибенің аты тәжірибе ғой. Бір ме-
зетте ол Ер назардың оңтайлы әдісіне 
түсіп қалды. Десек те Родионға өкпе 
айтқан ешкім болмады. Негізі бұл сал-
мақта басты үміт біраз жылдан бері 
ұлттық командамыздың сапында жүр-
ген Мейіржан Әшіров пен Амандық 
Бакеевке артылған еді. Бірақ олар 
«ұзаққа шаппады». 

Дәл сондай өжеттікті 57 кг сал-
мақтағы Мерей Базарбаевтың да 
бойынан байқадық. 19 жасар қанда-
сымыз көпті көрген көк жал дардың 
барлығымен әбден тіресті. Тіпті талай 
дүрмекте ысыл ған дүл дүлдердің өз-
дері қазақт ың ұлы ның қайсарлығына 
тамсанды. Кө рермендер де дән риза 
болды. Осы турнирде Базар баевқа 
қола медаль бұйырды. Бұл – Мерей дің 
спорттық мансабындағы әзірге ең ірі 
жеңіс. Жарыс аяқталған бетте қырағы 
мамандардың өздері «Осы бағытынан 
жаңылмаса, мына жігіт  тің болашағы 
жарқын болады» десіп жатты. 

Қазақстан құрамасы Болат 
Тұрлыхановтың турнирін 1 ал-
тын, 5 күміс және 6 қоламен қоры-
тындылады. Бір қуаныштысы, алты 
бірдей жерлесіміз финалға шықты. Ал 
солардың бесеуінің сын сағатта сүрін-
генін көргенде ішіміз удай ашыды. 
Радион Анчугиннің финалда жеңіл-
генін жоғарыда айттық. Сол се кілді 
92 кг сал мақтағы Әді лет Даулынбаев 
та тым азу лы қарсыласқа тап бол-
ды. Осы ған дейінгі бәсекелерінің 
бар лы ғын 10:0 есебімен ұтқан әлем 

және Азияның екі дүркін чем пионы 
Камран Гасемпур қан дасымыздың 
да тас-талқанын шы ғарды. Иранның 
мықтысы Әділетке адым аштырмады. 
Дау лынбаевқа қарағанда аса ауыр сал-
мақтағы Юсуп Батырмур заев жақсы 
күресті. Оның финал дағы қарсыла-
сы – Токио Олим пиа дасының қола 
жүлдегері, был тыр ғы әлем чемпи-
оны иран дық Амир Хоссейн Аббас 
Заре еді. Белдесу басталған бетте екі 
алып алыса кетті. Юсуп оны кі лемге 
жығып алып, әрі де, бері де айнал-
дырды. Жерлесіміздің қоржынына 
бірден сегіз ұпай түсті. Тағы екі ұпай 
алса, айқын жеңіске қол жеткізеді. 
Бірақ мықтының аты мықты ғой. Одан 
кейін Заре кеткен есесін толығымен 
қайтарды. Батырмурзаев шаршап қал-
ды. Қорытындысында ирандық 21:10 
есебімен басым түсті. 

Финалда 57 кг сал мақ та сынға 
түскен тәжірибелі Мейрам бек Қартбай 
үндістандық Аман Аманды ұтатын 
шығар деп үміт тендік. Өйткені оның 
қар сы ласынан бес жас үлкендігі бар. 
Яғни үнді спортшысына қара ғанда 
тәжірибесі мол. Бірақ 17 жа сар Аман 
нағыз «сен тұр, мен атайынның» 
дәл өзі екен. Белдесу барысында 
Мейрамбектен ұтылып жатқан ол 
аяғына дейін күресіп, ақыры көзде-
ген мақсатына қол жеткізді. Ал 61 кг 
салмақтағы Жасұлан Тасқұлдың 23 
жастағылар арасындағы әлем бірін-
шілігінің күміс жүлдегері деген атағы 
бар қырғызстандық Бекболот Мыр-
заназарұлына әлі жетпеді. 

Қазақстанның балуандары ара-
сынан жалғыз алтын Болат Са қаевқа 
бұйырды. 79 кг сал мақта күрескен 

ол ширек финалда өзінің команда-
лық әріптесі Жігер Зәкіровті жеңсе, 
жартылай финалда Еуропа чемпио-
ны, словакиялық Ахсарбек Гулаевтан 
басым түсті. Финалда Сақаев Азия 
бірін шілігінің бірнеше дүркін жүл-
дегері қырғызстандық Саяқбай 
Юсуповты сан соқтырып, бас жүлдені 

қанжығасына байлады. Осылайша, 
Болаттың арқасында Балуан Шолақ 
атындағы спорт сарайына жиналған 
дүйім жұрт Қазақ елінің әнұранын 
естіді. Ал Мерей Базарбаев (57 кг), 
Елдос Момбеков (61 кг), Нұрқожа 
Қайпанов (74 кг), Дәулет Ергеш (74 
кг), Әбдіманап Байгенжиев (92 кг) 
және Әкежан Айтбеков (97 кг) қола 
медальды мойындарына ілді. 

Жалпыкомандалық есепте кілең 
жұлдыздардан жасақталған Иранның 
еркін күрес шеберлері алдына жан 
салмады. Парсы елінің пехлеванда-
ры 3 алтын мен 1 кү місті олжалады. 

Грек-рим күре сінен өткен жарыста да 
дәл солар оза шапқан еді. Словакия 
мен Қырғызстан балуандарының 
нәти желері бірдей. Екі команда да 2 
алтын, 1 күміс және 1 қо ладан олжа-
лады. Бір айта кетер лігі, Словакияның 
намысын қор ғаған жігіттердің бар-
лығы да осе тиндер. Сондай-ақ 
Моңғолия (1+1+1), Үндістан (1+0+2), 
Өз бекстан (0+1+4) және Түркия мен 
Мысыр (0+0+1) өрендеріне де же ңіс 
тұғырына көтерілу бақыты бұйырды. 

Еркін күрестен өткен жарыс-
тың жеңімпаздары: 57 кг – Аман 
Аман (Үндістан), 61 кг – Бекболот 
Мырзаназарұлы (Қыр ғызстан), 65 кг – 
Тулга Тумыр Очир (Моңғолия), 70 кг – 
Ерназар Ахматалиев (Қыр ғызстан), 74 
кг – Таймураз Сал казанов (Словакия), 
79 кг – Болат Сақаев (Қазақстан), 86 
кг – Хассан Яздани (Иран), 82 кг – 
Камран Хассанпур, 97 кг – Батырбек 
Цакулов (Словакия) және 130 кг – 
Амир Хоссейн Аббас Заре (Иран).

Айта кетейік, жарыстың бірінші 
күнінде бозкілемге грек-рим күресінің 
балуандары шықты. Аталған бәсе-
кенің жеңімпаздары мен жүлдегер-
лерінің тізімі мынадай:

55 кг – Поя Папа Марз (Иран), 
60 кг – Али Реза Неджати (Иран), 
63 кг – Керем Камал (Түркия), 67 
кг – Аброр Атабаев (Өзбекстан), 87 
кг – Рамин Тахерисартанг (Иран), 97 
кг – Метехан Басар (Түркия), 130 кг – 
Осман Йылдырым (Түркия).

ЖҮЛДЕ ТАРАТУҒА ЖОМАРТПЫЗ
КҮРЕС ТҮРЛЕРІНЕН АЛМАТЫДА ӨТКЕН БОЛАТ ТҰРЛЫХАНОВТЫҢ 
КУБОГЫ ЖОЛЫНДАҒЫ ЖАРЫСТЫҢ СОҢҒЫ КҮНІ ЕРКІН КҮРЕС 
ШЕБЕРЛЕРІ ӨЗ ӨНЕРЛЕРІН ОРТАҒА САЛДЫ. БҰЛ БӘСЕКЕДЕ 
ҚАЗАҚСТАН АРАЛАС ҚҰРАМДА ӨНЕР КӨРСЕТТІ. БІРДЕН АЙТА 
КЕТЕЙІК, КЕЙБІР БЕЛДІ БАЛУАНДАРЫМЫЗДЫҢ ӨНЕРІ КӨҢІЛДЕН 
ШЫҚПАДЫ. ЕСЕСІНЕ КЕЙБІР ДАРЫНДЫ ЖАСТАРЫМЫЗ ӨЗДЕРІН 
ЖАҚСЫ ҚЫРЫНАН КӨРСЕТЕ АЛДЫ. 

АЛМАТЫДА КҮРЕС ТҮРЛЕРІНЕН Б.ТҰРЛЫХАНОВ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИР АЯҚТАЛДЫ
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ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ БЕКЗАДА СПОРТ ТҮРЛЕРІНІҢ БІРІМЕН 
ШҰҒЫЛДАНАМ ДЕУШІ ҚАЗАҚ ӨРЕНДЕРІ ЕНДІ ТҰРАН ТӨРІНДЕГІ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕННИС ОРТАЛЫҒЫНДА ШЕБЕРЛІКТЕРІН 
ШЫҢДАЙДЫ. ОРТАЛЫҚТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ АШЫЛУЫНА ТҮРКІСТАН 
ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ ӨМІРЗАҚ ШӨКЕЕВ ҚАТЫСЫП, СПОРТШЫЛАР 
МЕН ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАРДЫ ҚҰТТЫҚТАДЫ. ЕЛІМІЗДІҢ 
ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ БІРІНШІ РАКЕТКАСЫ, ЕУРОПА 
РЕЙТИНГІСІНІҢ ЧЕМПИОНДЫҚ КЕСТЕСІНДЕ КӨШ БАСТАП КЕЛЕ 
ЖАТҚАН ЗАҢҒАР НҰРЛАНҰЛЫ ЖЕРЛЕСТЕРІНЕ ӨЗ ӨНЕРІН КӨРСЕТТІ.

РИДДЕРДЕГІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН 
ОЛИМПИАДА РЕЗЕРВІ МЕКТЕП-
ИНТЕРНАТ КОЛЛЕДЖІН БИЫЛ 
54 ТАЛАНТТЫ ЖАС БІТІРДІ. 
ОНЫҢ 34-І МЕКТЕПТІ, АЛ 
20-СЫ КОЛЛЕДЖДІ АЯҚТАП, 
ҮЛКЕН ӨМІРГЕ ЖОЛДАМА 
АЛДЫ. ТАЯУДА  ОҚУ ОРНЫН 
БІТІРІП ЖАТҚАН ЖАСТАРДЫҢ 
ЕМТИХАН ТАПСЫРҒАНЫНА КУӘ 
БОЛҒАН ЕДІК.

11 сыныпты бітірген түлектер ара-
сында Бексұлтан Айдаров, Данияр 
Абайұлы, Арсен Болатұлы, Еділбек 
Елубаев, Аяулым Көбентаева, 
Айнагүл Қауескенова, тағы басқа 
талапты жастар бар. Бұлардың бар-
лығы спорт шеберлері, спорт шебер-
лігіне үміткерлер. Республикалық, 
облыстық жарыстарда жүлде алған-
дар. Қазақ тобын бітірген жастардың 
арманы биік, көбі осы оқу орнын-
дағы колледжге түсіп, шеберліктерін 
шыңдай түспек. 

Айта кету керек, колледжге оқуға 
түскендер стипендия алады, жататын 
орын, тамақ тегін. Орыс тобын 20 
түлек бітіруде. Олардың қатарында 
Александр Агаев (шаңғы), Анастасия 
Ананьева (қайық есу), Илья Козлов 
(биатлон), Жәнібек Төлепбергенов 
(биатлон) сияқты болашағынан 
үміт  күтт ірет ін  жастар  бар . 

Айта кету керек, 34 шәкірттің 
ішінде 12-сі осы оқу орнының кол-
леджіне түсу туралы шешім қабыл-
дапты. Ал 22-сі еліміздің жоғары оқу 
орындарын таңдапты. Қалғандары 
Ресейде шеберліктерін шыңдамақ.

Колледждің 20 студенті мем-
лекеттік емтиханды екі күн бойы 
тапсырды. Емтиханда студенттер 
13 жыл бойғы алған білімін қазы-
лар алқасының алдында қорғады. 
Ақтөбе қаласынан 2014 жылы жеті 
бала осында оқуға келген болатын. 

Соның бірі – спорт шебері, ел чем-
пионатының бірнеше дүркін жүлде-
гері Ернұр Бексұлтан «шаңғышы-
лардың  дайындық кезіндегі тиімді 
тәсілін қолдану» атты диплом 
жұмысын «5-ке» қорғады. Үржар 
ауданынын түлегі Дидар Қасенов 
те дипломын сәтті қорғап шықты. 
Екеуімен тілдескенімізде Ернұр 
Ақтөбедегі жоғары оқу орнының 
дене шынықтыру факультетіне, ал 
Дидар Семейдегі Шәкәрім атын-
дағы университетке оқуға түсетінін 

айтты. Олар оқу орнының дирек-
торы Асқар Можановқа, ұстаздар 
қауымына алғысын білдірді. «Бізге 
барлық жағдай жасалды, сенімді 
ақтауға тырысамыз», – дейді түлек-
тер.

– Риддердегі оқу орнының маңы-
зы зор. Қазақ елі спортшыларының 
байрақты бәсекелерде топ жарып, 
еліміздің көк туын желбіреткені абы-
ройды асқақтатары сөзсіз. Мемлекет 
қысқы спорт түрлеріне ерекше назар 
аударуда. Қысқы спорттың 8 түрі 
бойынша мамандар әзірлеудеміз. 
Біз еліміздің құрама командасына 
саңлақтар дайындаймыз. Биылдың 
өзінде шәкірттеріміз республи-
калық жарыстарда 106 алтын, 70 
күміс, 58 қоланы иеленді. Ал ха-
лықаралық жарыстарда да тамаша 
нәтиже көрсетуде. 11 сынып және 
коллдеджі бітірген түлектерімізді 
мақтан тұтамыз, – дейді бізбен тіл-
дескен оқу орны директорының оқу 
істері жөніндегі орынбасары Гүлсім 
Ромашқызы Сейітәшімова.

Оқуды бітірген шәкірттерге 
ақжол тілейміз!

Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Қазақ спорты» газетінің Шығыс 

Қазақстан облысындағы меншікті 
тілшісі

Риддер қаласы

– Түркістан облы-
сында спорт саласына 

жоғары дең гей-
де қолдау көр-
сетіліп жатыр. 

Оның ішінде Түр-
кістан қаласын-

да айналдырған 
3 жыл ішін-

де әлемдік 
деңгейдегі 
бірнеше 
спорт 

нысаны салынды. Стадион, «Olympic 
Center» спорт кешені пайдалануға 
берілді. Қалада «Мұз» сарайы, Бекзат 
Саттарханов спорт кешені салынып 
жатыр. Міне, бүгін халықаралық та-
лапқа сай теннис орталығының тех-
никалық ашылуына қатысып отыр-
мыз. Осы салтанатты жиынға жер-
лесіміз, 14 жасқа дейінгі еліміздің 

бірінші ракетка-
сы, таланты-
ның арқасын-
да Еуропада 
топ жарып 

жүрген Заңғар 
Нұрланұлы ба-

ламызды арнайы 
шақыртып отырмыз. Келешекте 
Джокович, Надаль секілді теннис 
жұлдызына айналады деп сенеміз. 

Осы теннис орталығында алдағы 
уақытта осында республикалық,  ха-
лықаралық жарыстар өтіп тұрады. 
Жасөспірімдеріміз бен жастарымыз, 
тенниссүйер қауым осында шебер-
ліктерін шыңдайды, – деген Өмірзақ 
Шөкеев теннисшілердің сайысын та-
машалады. Жаттықтырушыларға өңір 
жастарын баптап, таланттарды табу 
керектігін айтты.

14 жасқа дейінгі спортшылар ара-
сындағы Словакияда өткен Tennis 
Europe сериясының Baseline Open U14 
екінші санатты турнирінің чемпионы 
және өзге де додалардың жеңімпазы 
атанып жүрген жас теннисші Заңғар 
Нұрланұлы түркістандықтарға жылы 
лебізін білдірді. Түркістан облы-
сы, Бәйдібек ауданында туып өскен 
әкесімен бірге елге келген үздік спорт-
шы 4 жасынан бастап теннис ойнаған. 
Түркістандық өрен туған жеріндегі 
өзгерістерді жоғары бағалап, жаңа 
теннис кортында шеберлігін көрсетті.

– Спорттағы ең алғашқы қада-
мымды 4 жасымда Түркістан өңірін-
де бастағам. Спортта ең бастысы 
– жауапкершілік. Тынымсыз шыңда-
лу, алдыңа мақсат қою арқылы ғана 
жеңіске жетуге болады. Күніне 4 
сағат жаттығамын. Түркістанға екі 
жыл бұрын келгем, қазір өзгеріп 
кетіпті. Туған жеріме келіп қуанып 
тұрмын, – дейді Заңғар Нұрланұлы.

Аталған спорт орталығының жал-
пы жер ауданы – 2,5 га болса, нысан-
ның жалпы ауданы – 5006 шаршы 
метр. Құрылыс-монтаж жұмыстары 
өндірістік кестеге сәйкес жүргізіл-
ді. Сыртқы фасад жұмыстары мен 
инженерлік желілері, әкімшілік ғи-
маратының 1,2 қабаттарында ішкі 
әрлеу жұмыстары толық аяқталған.  
Орталықта 11 теннис корты, көре-
рмендерге арналған жиналмалы 
мінбелер, әмбебап ойын алаңы, ба-
лалар ойын алаңы және автотұрағы 
бар. Республикамыздағы таңдау-
лы спорт нысандарының біріне ай-
налған теннис орталығының ашылу 
Түркістанда үлкен теннисті дамытуға 
оң серпін береді деп күтіліп отыр.

ЕЛОРДАДА 
ЖАҢА АТ 
МАУСЫМЫ 
АШЫЛДЫ
ДӘСТҮРЛІ ІС-ШАРА 
ЕЛОРДАДАҒЫ «ҚАЗАНАТ» 
АТШАБАРЫНДА БӘЙГЕНІҢ 
ТӨРТ ТҮРІНЕН ЖӘНЕ 
ЖАМБЫ АТУ МЕН ТЕҢГЕ ІЛУ 
ЖАРЫСЫНЫҢ АШЫЛУЫМЕН 
ӨТТІ.

Жарысқа еліміздің түк пір-
түкпірінен 150-ден аса спортшы 
мен 60-қа жуық жылқы қатысты.

Дүбірлі дода алдымен Мәдениет 
және спорт вице-министрі Серік 
Жарасбаев ат жарысы маусымының 
ашылуымен құттықтады.

Үздік шабандоздар мен ең жүй-
рік аттардың иелері Ұлттық спорт 
түрлері қауымдастығы және де-
меушілер есебінен бағалы сый-
лықтар, сондай-ақ медальдарымен 
марапатталды.

Төрт қашықтықта өткен бәй-
генің жүлде қоры 5 млн теңгені 
құрады.

Айта кетейік, жамбы ату мен 
теңге ілуден ересектер, жастар 
және жасөспірімдер арасындағы 
Қазақстан Чемпионаты 19 мау-
сымға дейін жалғасады.

Яғни, жамбы ату және тең-
ге ілуден ересектер арасындағы 
Қазақстан чемпионаты 3-6 мау-
сым күндері, жастар чемпионаты 
маусымның 9-13, жасөспірімдер 
чемпионаты 15-18 маусымға дейін 
«Қазанат» атшабарында өтеді.

Чемпионаттың жалпы жүлде 
қоры – 1,5 млн теңге.

ТҮРКІСТАННЫҢ ӨЗ ТЕННИС ОРТАЛЫҒЫ БАР

ТҮЛЕКТЕР – ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҒЫ
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Ал Әзербайжан құрамасының бас 
бапкері Джанни Де Бьязи болса алаңға 
кіл мықты әрі тә жі рибелі ойыншыларын 
шы ғарды. Соның арқасында да қонақ 
команда бірінші кезеңде үстемдікке көп 
ие болды. Қар сыластар бірінші таймда 
Игорь Шацкий қорғаған қақпаға 11 
соққы жасады. Оның алтауы н қақпаға 
дәл бағыттады. Әсіресе бірінші кезеңнің 
соңына қарай қонақтар өте белсен-
ді бол  ды. Алдымен 30-минутта Ренат 
Дадашев қапталдан тепкен еді. Оны 
біздің қақпашы қайтарып алды. Кейін 
36-минутта Азар Салалхи соққы жа-
саған болатын. Абырой болғанда доп 
Әзербайжан ойыншысына тиіп, қақпа-
дан қиыс кетті. Жа сыратыны жоқ, ой-
ынның ал ғашқы 45 минутын Қазақстан 
ұлттық құрамасы өте нашар өт кізді. 
Тіпті қарсыластар қақ па сына бірде-бір 
соққы жасай алмады. Мұны матчтан 
кейін бас бапкердің өзі де мойындады: 
«Ойынның басы біз үшін жаман болған 
жоқ. Біз допқа көп иелік етіп, ойынды өз 
бақылауымызда ұстадық. Бірақ 25-ми-
нуттан кейін көп қателесіп, концентра-
цияны жоғалтып алдық. Нәти жесінде, 
қарсыласымыз қауіпті шабуыл жасап, 
ойын тізгінін өз қол да рына алды».

Екінші таймда М.Адиев Бауыр жан 
Байтананың ор ны на жас футболшы 
Рамазан Ора зовты алаңға шығарып, 
так ти калық өзгеріс жасады. Нә тиже де 
көп күттірген жоқ. Алаң ортасында өте 
белсенді ой   наған біздің жігіттер 50-ми-
нутта есепті ашты. Абат Айым бе товтің 
қарсыластың айып алаңына жақын 
жерден қақпаға қақырата тепкен добы 
алдымен қорғаушыға, кейін бағытын өз-
гертіп маңдайшаға тиіп, қақпа торынан 
табылды. Арада бірер минут өткенде 
Рамазан Оразов та өз мүмкіндігін тиімді 
пайда ланып, құраманың екінші голын 
соққан еді. Алайда ВАР кө мегіне жү-
гінген төреші бейне қайталаудан кейін 
Оразов ойыннан тыс қалды деп, оның 
голын есептемей қойды. 

Дегенмен шабуылын одан сайын 
үдеткен жерлестеріміз Әзербайжан 
қақпасына бәрібір екінші голын соқты. 
58-минутта Абат Айымбетов айып 
алаңына асырылған допқа бірінші жетті 
де, есепті еселеді. Бұл сәтте де төреші 
бейнеқайталауға жүгінді. Ұзақ уақыт 
талқылаудан соң төреші шабуылшы-
мыздың голын есепке алды – 2:0. Матч 
соңына дейін қарсыластар біздің фут-
болшыларды қыспаққа алып, есеп айыр-
масын қысқартуға ты рысқанымен, оны-
сынан түк шықпады. Төрешінің соңғы 
ысқырығына дейін таблодағы көрсеткіш 
өзгеріссіз қалды. Осы лайша, Қазақстан 
құрамасы Ұлттар лигасындағы алғашқы 
ойынын жеңіспен бастады. 

СЫРТ АЛАҢДАҒЫ 
СЕНСАЦИЯ

Ұлттар лигасының жеребесі тар-
тылған сәттен бастап Әзербайжан 
мен Беларусь құра ма ларының бас 
бапкерлері де, барша футбол маман-
дары да Словакияны «С» лигасының 
негізгі фавориті екенін айт қан бо-
латын. Словакиямен болатын матч 
алдындағы баспасөз мәслихатында 
Магомед Адиев те Словакия құрама-
сының ойы нын жоғары бағалап, кез-
десу қазақ стандықтар үшін өте қиынға 
соғатынын мәлімдеген еді. Дегенмен 
М.Адиев Еуропаның ТОП-5 чемпио-
наттарында өнер көрсететін тәжірибелі 

футболшылардан жасақталған Штефан 
Таркович шәкірттерін жеңіп, өзінің 
мықты мотиватор, стратег екенін көр-
сетті.

Бір елден екінші елге ұшу, 90 ми-
нут бойы алаңда жүгіру футболшы-
лар үшін оңайға соқпайтыны белгілі. 
Сондықтан М.Адиев словакиялықтарға 
қарсы шығатын негізгі құрамға аз-
даған өзгеріс жасады. Алғашқы турда 
жарақат алған Асхат Тағы бергеннің 
орнына Исламбек Қуат шықса, қорға-
ушылар Тимур Дос мағамбетов, Михаил 
Габышев, Сергей Малый бірінші ми-
нуттан бастап құрамнан орын алды. 
Сондай-ақ Әзербайжанмен өткен ой-
ында мамандар көзіне түскен Рамазан 
Оразов та бұл кездесуде сол қапталдың 
шабуылына жауапты болды.  

Ал Словакия сапында Италия чем-
пионатында доп тебетін алып де-
нелі қорғаушы әрі құрама капитаны 
Милан Шкриньяр («Интер») мен жар-
тылай қорғаушы Стани слав Лоботка 
(«Наполи»), АПЛ клуб тарында өнер 
көрсететін қақ пашы Марек Родак 
(«Фулхэм») пен «Уот фордтық» жарты-
лай қорғаушысы Юрай Куцка секілді 
тісқаққан футболшылар ойын барысын-
да Игорь Шацкий қор ғаған қақпадан 
саңылау табуға тырысты. 

Трнавадағы «Сити Арена» стадио-
нында өткен матчың алғашқы минутта-
рында Қазақстан құрамасы алаң иелерін 
әбден сас тырды. Кездесудің небәрі 
екінші минутында қорғаушы Сергей 
Малый айып алаңының ішінен қақпаға 
баспен соққы бағыттап, қақпашы 
Марек Родактың қырағылығын бір 
тексеріп көрді. Арада бірер минут өт-
кенде алғашқы турдың қаһарманына 
айналған Абат Айымбетов кезекті мүм-
кіндікті мүлт жіберіп, гол соға алмады. 
Оның соққысы қақпадан биік кетті. 

Словакиялықтар да алғашқы таймда 
Игорь Шацкий қорғаған қақпаға әл-
сін-әлсін шабуыл ұйым дастыруға ты-
рысқанымен, 45 минут бойы бірде-бір 
дәл соқ қы жасай алмады. Есесіне, кезде-
судің 26-минутында ұлттық құ ра маның 
жас футболшылары Рамазан Оразов пен 
Эльхан Ас тановтың шығарған пасынан 
кейін Аслан Дарабаев гол соғып, ойын-
ның есебін ашты – 0:1. Алаң иелері 
бірінші таймның соңына дейін таразы 
басын теңестіруге тырыс қанымен, 
Альмаши мен Руснак шабуылдарын 
нәтижелі аяқтай алмады. 

Үзілістен кейін Штефан Тар кович 
құра масының шабуылын күшейтіп, 
алаңға екі жартылай қорғаушының ор-
нына бір шабуылшы мен бір жартылай 
қорғаушы шығарды. Сөйтіп, алаң ие-
лерінің ойыны біраз жанданғандай бол-
ды. Тіпті екінші таймның бел ортасынан 
ауа словакиялықтардың шабуылы үдей 
түсті. 77-минут та Ладислав Альмаши 
гол соғып, есепті теңестірген еді. Бірақ 
кез десудің бас төрешісі Кристо Тохвер 
гол соғылардан бұрын алаң иелерінің 
бірі Самат Жарымбетовке қарсы ойын 
ережесін бұзды деп есептеп, VАR жүй-
есіне жүгінді. Бейнеқайталаудан кейін 
төреші фол тіркеп, Словакияның го-
лын есепке алған жоқ. Қалған 10-15 
минутта словакиялық футболшылар қа-
уіпті ештеңе істей алмады. Осылайша, 
Қазақстан құрамасы сырт алаңда 
Словакия құрамасын сан соқтырып, 
сенсация жасады. Бір айта кетерлігі, бұл 
екі құрама арасындағы алғашқы ресми 
кездесу болатын. 

ҮШІНШІ ЖЕҢІСТЕН ДЕ  
ҮМІТ БАР

Футболдан Қазақстан ұлттық құра-
масы кеше түнде Ұлттар лигасының «С» 
тобындағы үшінші тур ойынын сырт 
алаңда Беларусь құрамасымен өткізді. 
Матч УЕФА шешіміне сәйкес бейтарап 
аймақта, яғни Сербияның Нови-Сад қа-
ласындағы «Караджордже» стадионын-
да ұйымдастырылады. Әлемдегі саяси 
жағдайға байланысты УЕФА Беларусь 
құрамасына өз елдерінде халықаралық 
турнирлерді өткізуге тыйым салған бо-
латын.

Кейінгі жылдары Беларусь футбол-
шылары Қазақстан құрамасының ха-
лықаралық турнирлердегі тұрақты әрі 
ыңғайсыз қарсыласына айналды. Өйт-
кені екі елдің футболшылары бү гінге 
дейін жасыл алаңда бес мәрте кез десіп, 
төрт ресми ойынның бәрінде Бела русь 
құрамасы жеңіске жеткен. Тек бір ғана 
жолдастық матч та жерлестеріміз қар-
сыластарымен тең ойнады. 

Қазақстан мен Беларусь құрамала ры 
ең алғаш 2010 жылы Оңтүстік Африка 
Республикасында өткен әлем чемпиона-
тының іріктеу кезеңінде бір топта өнер 
көрсетсе, кейіннен Ұлт тар лигасының 
екінші маусымында «С» тобында қар-
сылас атанды. Енді, міне, биыл дәл осы 
Ұлттар лигасы ның үшінші маусымында 
да «ескі таныстардың» жолдары қайта 
түйісті. 

Командалар алғаш рет 2009 жылдың 
1 сәуірінде 2010 жылғы әлем чемпио-
натының іріктеу матчында жолықты. 
Алматыдағы Ор талық стадионда өт-
кен кездесудің есебін 10-минутта Ренат 
Абдулин ашқанымен, екінші таймда 
Александр Глеб бастаған «ақорыстар» 
Давид Ло рия қорғаған қақпаға бес гол 
соғып, ірі есеппен жеңіске жетті – 5:1. 
Қа рымта кездесу сол жылдың 10 қаза-
нында Брестте өтіп, алаң иелері бұл 
жолы да ірі есеппен басым түсті – 4:0. 

2011 жылдың ақпан айында Түр -
кияның Анталья қаласында екі құрама 
футболшылары жолдастық матч өт кізіп, 
1:1 есебімен тең ойнады. Бі рін ші тайм-
ның 45-минутында Алек сандр Глеб пе-
нальтиден гол соқса, екін ші таймның 
90-ми нутында Сергей Остапенко таразы 
басын теңестірді. Осы ойында Қазақстан 
ұлттық құра масының тарихындағы ең 
үздік фут  болшылардың бір шоғыры 
өнер көр сетті. Атап айтар болсақ, Самат 
Сма қов, Давид Лория, Андрей Кар-
по вич, Нұрбол Жұмасқалиев, Ан дрей 
Фи  нон ченко, Азат Нұрғалиев, Сергей 
Ско рых Беларусь құрамасымен ойын да 
алаң ға шықты. Сондай-ақ бұл че хиялық 
жат тық тырушы Мирослав Бе ранектің 
ұлт  тық құрамадағы ал ғашқы матчы 
болатын. 

Арада тоғыз жыл өткенде Қазақ-
стан құрамасы (2020 жылы) Беларусь 
фут болшыларымен Ұлттар лигасы 
аясында екі кездесу өткізіп, екеуінде 
де жеңіліп қалды. Қыркүйекте Ал ма-
тыдағы Орталық стадиондағы ал ғашқы 
матчтың екінші таймында қонақтар 
сапынан Максим Бордачев есеп ашса, 
араға санаулы минуттар салып Абат 
Айымбетов таразы басын теңестір-
ген еді. Алайда кездесудің аяқталуы-
на бірер минут қалғанда Ғафуржан 
Сүйімбаевтың өрескел қателігінен кейін 
Беларусь құрамасының шабуылшысы 
Виталий Лисакович гол соғып, жеңісті 
жұлып алған болатын – 2:1.

Араға бір ай салып Минскіде өт-
кізілген жауапты кездесуде де алаң ие-
лері басым түсті – 2:0. Барлық ста тис-
тикалық көрсеткіш бойынша Ми хал 
Билек шәкірттері алда болса да, сырт 
алаңда жеңіске жете алмады. Оның 
үстіне, денсаулықтарына байланысты 
Беларуське ұлттық құраманың негіз-
гі ойыншылары Александр Ма роч-
кин, Юрий Перцух, Нұралы Әліп, Ян 
Вороговский барған жоқ.

Енді бүгін екі құрама Ұлттар лига-
сы аясында тағы бір кездесу өткізбек. 
Алғашқы екі турда Әзербайжан мен 
Словакия құрамаларын қапы қал дыр ған 
қазақстандық футболшылар дан жанкүй-
ерлер жеңіс күтетіні анық. Бәлкім, ұлт-
тық құраманың Бела русь пен болған 
жеңіссіз серия сына Могамед Адиев 
нүкте қояр. Фут бол шылар да бұған дей-
ін кеткен есені осы жолы қайтару үшін 
барын салуы керек. Әйтеуір, жанкүйер-
лер үшінші жеңістен де үмітті.

Беларусь футболшылары үшін Ұлттар 
лигасының биылғы маусы мы аса сәт-
ті бастала қойған жоқ. Ал  ғашқы турда 
Словакиядан 1:0 есе бі мен жеңілсе, екінші 
турда Әзер байжан құрамасының қақпасы-
на гол сала алған жоқ – 0:0. Беларусь құра-
масының тіз гінін екінші рет (2011 – 2014 
жылдары және 2021 жылдан бүгінге дей-
ін) ұстаған Георгий Кондратьев маусым 

айын дағы ойындарға қазақстандық 
жан күйерлерге жақсы таныс «Астана» 
клубының жартылай қорғаушысы 
Макс Эбонг пен «Мақтаарал» коман-
дасының қорғаушысы Руслан Юден-
ковты шақырған.

Могамед Адиев шәкірттері төртін-
ші кездесуін 13 мау сымда өз ала ңын-
да Словакияны қабыл дай ды. Беларусь 
– Қазақстан, Қазақстан – Словакия 
арасындағы матчтың қорытындысын 
газеттің келесі санынан оқи аласыздар.

СЕНСАЦИЯҒА ТОЛЫ ҰЛТТАР ЛИГАСЫ

Заңғар КЕРІМ

1
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Но все же один крупный успех у 
казахстанского футбола был! Ровно 
50 лет назад, в ноябре 1971 года, 
алматинский «Кайрат» выиграл 
Международный кубок железнодо-
рожников. И этого уже из истории 
нашего футбола не вычеркнешь. 

Как, впрочем, не забудется и са-
мое крупное поражение сборной 
Казахстана, случившееся по стран-
ному стечению обстоятельств прак-
тически в те же сроки, что и победа 
«Кайрата», но... полвека спустя.

Одним из участников тех евро-
баталий 1971 года был знаменитый 
голкипер Куралбек ОРДАБАЕВ. Для 
него, тогдашнего новичка главной 
команды республики, победа в том 
международном турнире стала са-
мым большим успехом. До сих пор 
в хронике тех лет есть запись ка-
захского телевидения, где Куралбек 
бежит с кубком по беговой дорожке 
Центрального стадиона Алматы.

– Всегда приятно вспоминать по-
беду в Кубке железнодорожников, –
говорит Ордабаев. – Ведь тот турнир 
в те годы был одним из авторитетней-
ших в Европе! Советские команды (в 
том числе московский «Локомотив») 
в нем успеха до 1971 года не доби-
вались. Мы оказались первыми из 
СССР, кто выиграл почетный трофей 
Международного союза железнодо-
рожников!

В стартовых матчах воро -
та «Кайрата» защищал Виктор 
ШВЕДКОВ. Надо сказать, что он 
блестяще провел все игры. Наша 
команда дважды обыграла чешский 
«Локомотив» (4:1, 1:0). Затем в род-
ных стенах мы уступили болгарской 
«Славии» – 1:3. В том матче Виктор 
Шведков получил травму, поэтому в 
гостевой игре в ворота встал молодой 
Ордабаев.

– Мы вышли на поле софийского 
стадиона заряженными на борьбу. 
Нам терять было нечего. И, знаете, 
игра у нас пошла! В первом тайме 

мы смотрелись лучше. Хозяева дей-
ствовали на удержание счета. А ког-
да играешь с оглядкой, обязатель-
но ошибешься. Так и случилось. 
Евгений ПИУНОВСКИЙ, а затем 
Юрий СЕВИДОВ использовали свои 
моменты – 2:0. Болгары сумбур-
но пошли вперед. А мы их еще раз 
поймали на контратаке. Владислав 
МАРКИН заставил в третий раз ка-
питулировать вратаря хозяев и вы-
вел «Кайрат» в финал! – с упоением 
рассказывает Куралбек Досжанович.

В финале «Кайрату» предсто-
яли два поединка с румынским 
«Рапидом» – одной из сильнейших 
на тот момент команд Европы.

– В те годы эта команда славилась 
не только хорошей обороной, но и 
атакой. Игроки «Рапида» играли за 
сборную своей страны. Но мы су-
мели на выезде свести матч вничью 
– 1:1. А дома помогли родные стены 
и самоотверженность наших ребят. 
Матч в Алматы сложился по наше-
му сценарию. Сергей РОЖКОВ, как 
и в Бухаресте, забил свой гол. Мы 
выиграли 1:0 и стали обладателями 

Кубка железнодорожников. До сих 
пор, вспоминая это действо, испыты-
ваю волнение! – говорит Ордабаев. – 
Весь стадион, казалось, превратился 

во взорвавшийся вулкан! Болельщики 
в тот вечер жгли самодельные факе-
лы и скандировали: «Молодцы, мо-
лодцы!» А потом по улицам Алматы 
было шествие фанатов с плакатами 
«Кайрат» – чемпион!».

Интересно, что за ту победу в 
престижном еврокубковом турни-
ре кайратовцы получили премию 
в размере своего оклада - 250 ру-
блей. А теперь сравните это с зар-
платами и премиями нынешних 
казахстанских футболистов, ко-
торые вообще ничего не выигры-
вают… Но, по словам участников 
того исторического для всего ка-
захстанского и даже, можно ска-
зать, советского футбола события, 
они о деньгах и не думали. Куда 
приятнее было получить почетное 
звание «Мастер спорта СССР». А 
это, поверьте, было намного кру-
че, чем нынешнее звание «Мастер 
спорта Казахстана международно-
го класса», которое раздают у нас 
во многих видах спорта направо и 

налево. К примеру, занял четвертое 
место из четырех участвовавших 
команд на Азиатских играх - и ты 
уже «международник». Круто, да?..

Кстати, многие любители да и 
специалисты футбола уже всерьез 
сомневаются в правильности пере-
хода казахстанского футбола из Азии 
в Европу. Прогресса-то все равно 
никакого нет. Более того, играем все 
хуже и хуже, причем на уровне как 
сборных команд, так и клубов. Так 
зачем мучить и себя, и болельщиков? 
В Азии хоть на что-то можно рассчи-
тывать. Хотя тоже не факт. Вполне 
возможно, что товарищеский матч 
со сборной Таджикистана 16 ноября 
сможет ответить на этот вопрос.

А что касается наших достижений 
в Старом Свете, то, похоже, тот успех 
50-летней давности так и останется 
единственной крупной победой ка-
захстанского футбола на европейской 
арене...  По информации time.kz 

Алим АНАПЬЯНОВ

ЕВРОБАТАЛИИ «КАЙРАТА» 
КАК ЭТО БЫЛО? 
СЕГОДНЯ ЕСТЬ ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО 
КАЗАХСТАНЦЫ НИКОГДА, ДАЖЕ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА, НЕ 
БЛИСТАЛИ НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯХ. И В ЭТОМ ТОЖЕ ЕСТЬ ДОЛЯ 
ПРАВДЫ. ВЕДЬ ЧЕГО ГРЕХА ТАИТЬ: В ЧЕМПИОНАТЕ СССР 
АЛМАТИНСКИЙ «КАЙРАТ» (А ПО СУТИ – СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА) 
БЫЛ ПОСЛАБЕЕ СВОИХ СОПЕРНИКОВ: РОССИЯН, УКРАИНЦЕВ, 
БЕЛОРУСОВ, УЗБЕКОВ, ГРУЗИН, АРМЯН И АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ ПОДВЁЛ ИТОГИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ «БАРЫСА» В ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ. В СОСТАВЕ КЛУБА ИЗ СТОЛИЦЫ 
КАЗАХСТАНА ФЕЕРИЛА ТРОЙКА МИХАЙЛИС – ВОЛК – ЛИЛЬЯ, НО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ЛИДЕРОВ НЕ ХВАТИЛО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ПЕРВЫЙ РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.

Куралбек ОРДАБАЕВ

1971 год. Кайратовцы Александр ЖУЙКОВ и Валерий КРУГЛЫХИН держат кубок железнодорожников.

Сезон у «Барыса» был ухабистым. В нём слу-
чались и победы над фаворитами (от «Барыса» 
по ходу сезона доставалось и ЦСКА, и СКА, 
и «Магнитке») и неожиданные поражения от 
аутсайдеров, и довольно неприятные серии без 
побед. Например, в ноябре, когда команда Юрия 
Михайлиса уступила в четырёх матчах подряд. 
Правда, в ноябре болельщики наблюдали больше 
не за тем, как «Барыс» играет, а за тем, как за-
канчиваются взаимоотношения клуба и Даррена 
Дица, который после четырёх с лишним лет в 
Казахстане перебрался в ЦСКА.

Несмотря на нестабильность результатов, 
в ключевых матчах с прямыми соперниками 
за попадание в плей-офф «Барыс» действовал 
практически без сбоев. Дважды был обыгран 
«Амур», трижды – «Автомобилист», поров-
ну (1-1) получилось в сезонной мини-серии с 
«Нефтехимиком». Да, «Барыс» дважды за сезон 
уступил «Сибири», но в обоих случаях – за пре-
делами основного времени.

В итоге «Барыс» вышел в плей-офф с вось-
мого места Востока. Команда попала на лидера 
конференции, «Металлург», и начала серию 
с победы (3:2). Любопытно, что и регулярку 
«Барыс» закончил двумя успешными играми 
против «Магнитки» (3:2, 4:3ОТ). Продлить свою 
победную серию в матчах с «Металлургом» ка-
захстанцы не смогли – далее «Барыс» проиграл 
четыре встречи подряд и вылетел из розыгрыша 
Кубка Гагарина.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
Главной ударной силой «Барыса» на про-

тяжении всего сезона была тройка Михайлис-
Волк-Лилья. Более того, это трио стало самым 
результативным в Лиге по итогам чемпионата. 
Никита Михайлис, 46 (19+27) очков в 52 матчах.

Лучший бомбардир и лидер «Барыса» 
впервые в своей КХЛовской карьере преодо-
лел рубеж в 45 очков за сезон. В начале сезо-
на Никита выдал невероятную серию из 11 
матчей подряд с набранными очками, и после 

этого он регулярно пополнял свою копилку 
заработанными баллами. Самым результатив-
ным для Михайлиса-младшего в сезоне стал 
домашний матч «Барыса» против «Трактора» 
5 ноября (правда, проигранный хозяевами 4:5 
ОТ) – форвард в этой встрече сделал хет-трик и 
добавил к нему одну результативную передачу.

КЁРТИС ВОЛК,  
45 (13+32) ОЧКОВ В 52 МАТЧАХ

Последний сезон в «Барысе» для Кёртиса 
Волка получился одновременно и самым ре-
зультативным. Этот нападающий традицион-
но больше ассистирует партнёрам по команде, 
чем забрасывает сам, и сезон 2021-2022 не был 
исключением. Волк стал лучшим ассистентом 
«Барыса» в минувшем чемпионате. 29 результа-
тивных передач позволили ему войти в десятку 
лучших распасовщиков Лиги в регулярке, ещё 
три он сделал в плей-офф.

ЯКОБ ЛИЛЬЯ,  
30 (18+12) ОЧКОВ В 52 МАТЧАХ

С одной стороны, швед, в отличие от парте-
ров по тройке, сбавил обороты и набрал мень-
ше баллов, чем сезоном ранее. С другой же – он 
стал вторым снайпером команды в сезоне, сде-
лал свой первый хет-трик в КХЛ, был признан 
лучшим нападающим 14-й игровой недели и в 
целом проявлял себя неизменно ярко и полезно 
для команды.

ТРЕНЕР 
Второй сезон для Юрия Михайлиса у руля 

«Барыса» получился чуть менее успешным, 
чем первый. Команда заняла восьмое место на 
Востоке (в сезоне 2020-2021 – шестое) и прои-
грала в первом раунде 1-4 (годом ранее «Барыс»  
тоже встречался с «Металлургом» и уступил 2-4). 
Такой результат нельзя назвать провалом. Всё 
же, в обоих сезонах команда вышла в кубковую 
стадию. Однако и какой-то заметный шаг вперёд 

«Барыс» под руководством Юрия Михайлиса 
пока совершить не смог. O повторении резуль-
татов сезонов 2018-2019 и 2019-2020, когда 
«Барыс» лидировал на Востоке и проходил в по-
луфинал конференции, речи пока не идёт.

ЛУЧШИЙ МАТЧ
Выездной матч 9 января против «Металлурга» 

запомнится всем, кто неравнодушен к «Барысу», 
надолго. Приключения начались ещё по пути 
на игру – в магнитогорском аэропорту обледе-
нела взлётно-посадочная полоса, и самолёту 
«Барыса» пришлось уходить на запасной аэро-
дром, в Челябинск. Команда провела ночь там. 
Вылет в Магнитогорск был запланирован на 
утро, однако и он был задержан на несколько ча-
сов из-за того, что принимающий аэропорт был 
все еще закрыт. В итоге на арену «Барыс» при-
был всего за два часа до стартового вбрасывания. 
Сам матч тоже получился богатым на собы-
тия. Чего в нём только не было! Дебют вратаря 
Андрея Шутова в КХЛ, гол Алихана Асетова 
спустя всего 8 секунд от стартового вбрасыва-
ния, драка Андрея Чибисова и Томаша Юрчо, 
огромное количество удалений в третьем пе-
риоде и две незасчитанные шайбы (по одной 
у каждой команды). «Барыс» трижды выходил 
вперёд, «Металлург» трижды сравнивал счёт, 
но всё же команда из Астаны добилась победы 

в овертайме благодаря Линдену Вею, который 
эффектно завершил быструю атаку.

МОЛОДЫЕ ИГРОКИ
Одиннадцать матчей в регулярном чемпионате 

и одну игру в плей-офф за «Барыс» провёл 18-лет-
ний Динмухамед Кайыржан. Форвард получал в 
среднем всего по три минуты за матч, но смог от-
личиться первым голом в КХЛ – в конце октября 
Кайыржан забросил шайбу в ворота «Адмирала».

В начале сезона одиннадцать матчей в со-
ставе «Барыса» провёл Максим Мусоров. За это 
время 21-летний нападающий набрал 1 (0+1) 
очко. По ходу чемпионата Мусоров покинул 
«Барыс». За сезон 2021-2022 он также успел 
сыграть за «Номад» в чемпионате Казахстана 
(6+4 в 14 матчах), а также съездить в юниор-
скую хоккейную лигу США (4+9 в 28 матчах за 
«Де-Мойн»). В межсезонье Мусоров подписал 
контракт со «Спартаком».

Ещё двое молодых форвардов не отличились 
набранными баллами – Ансар Шайхмедденов и 
Алдияр Нурлан. Первый сыграл в пятнадцати 
матчах и отметился шестью силовыми приё-
мами, второй получил всего две смены в матче 
против «Салавата Юлаева» на старте сезона.

РАБОТА В МЕЖСЕЗОНЬЕ
Президент «Барыса» Борис Иванищев сказал 

на пресс-конференции после завершения сезона, 
что клуб намерен сохранить ударную тройку и 
остальных казахстанцев.

Первую задачу менеджмент клуба выпол-
нить не смог. Кёртис Волк заключил контракт 
с «Автомобилистом», а Якоб Лилья объявил, 
что и вовсе не намерен продолжать выступать в 
КХЛ. Со второй частью плана дела обстоят луч-
ше. Контракты с клубом уже продлили Адиль 
Бекетаев, Самат Данияр, Кирилл Савицкий и 
Антон Сагадеев, а Никита Михайлис принял 
квалификационное предложение клуба. Хотя 
без потерь не обошлось – во время чемпионата 
мира один из лучших защитников клуба Валерий 
Орехов подписал контракт с «Магниткой».

А вот новичков у «Барыса» пока нет – руко-
водству клуба определённо пора включаться в 
активную работу на рынке.

В КХЛ ПОДВЁЛ ИТОГИ СЕЗОНА ДЛЯ «БАРЫСА» 
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Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 

Велопробег был проведен при 
поддержке столичного акимата, офи-
са постоянного координатора ООН в 
Казахстане, посольства Туркменистана 
в Нур-Султане. Спортивное меропри-
ятие было приурочено к 30-летней 
годовщине созыва Совещания по вза-
имодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), а также 30-летнему юбилею 
вступления Казахстана в Организацию 
Объединенных Наций. В честь этих 
круглых дат представители диплома-
тических миссий преодолели в районе 
зеленого пояса столицы 30-километро-
вую дистанцию. По словам первого за-
местителя министра иностранных дел 
Акана РАХМЕТУЛЛИНА, данный ве-
лопробег преследует две цели – повы-
сить осведомленность общественности 
о езде на велосипеде для содействия 
устойчивому развитию и отметить зна-
менательную дату истории СВМДА.

– Активная езда на велосипеде, не-
сомненно, ведет к снижению выбросов 
парниковых газов и способствует до-
стижению целей устойчивого разви-
тия, – сказал исполнительный директор 
СВМДА Кайрат САРЫБАЙ. – Следует 
отметить, что человеческая энергия и 
мудрость способны изменить жизнь к 
лучшему. Этот рукотворный лес вокруг 

Нур-Султана является наглядным тому 
подтверждением.

Между тем 4 июня, в честь 30-летия 
государственных символов Республики 
Казахстан, несколько сотен карагандин-
ских велосипедистов, а также сотруд-
ники молодежного ресурсного центра, 
учащиеся Карагандинской академии 
МВД РК и просто неравнодушные граж-
дане вместе исполнили гимн страны на 
площади перед флагштоком. После ве-
лосипедистам был дан старт на тради-
ционный в этот день велозаед. 

Велосипедный заезд, посвящённый 
Дню государственной символики, яв-
ляется для жителей Караганды тради-
ционным и ежегодным. В этом меро-
приятии принимают участие как уже 
именитые спортсмены, так и просто 
велолюбители. В этом году для участ-
ников заезда маршрут сделали неболь-
шой – 6 километров 800 метров, от 
флагштока до Стеллы Независимости. 
В момент заезда регулировалось дви-
жение автомобилей, чтобы те пропу-
скали колонну. 

По словам заслуженного тренера по 
велоспорту, участника Олимпийских 
игр и мастера спорта Международного 
класса Анатолия Степаненко, такие 
мероприятия помогают поддерживать 

патриотический дух и развивают лю-
бовь к спорту. По его словам, в прошлые 
годы в заезде принимали участие 300-
400 велосипедистов города, но послед-
ние два года заезд не проводился из-за 
пандемии. Теперь акция возобновилась 
и будет проходить каждый год.

Одна из участниц – Карина 
Абдрахманова, является мастером 

спорта РК по велосипедному спорту. 
Девушка принимает участие в заезде 
уже третий раз и считает, что такие ме-
роприятия могут хорошо повлиять на 
развитие велоспорта в городе.

– Я очень рада, что у нас проводят 
такие мероприятия. Здесь собрались 

сегодня не только спортсмены, но и лю-
бители, и мы проедем по городу все вме-
сте. Я думаю, это хороший пример для 
молодёжи, может кто-то тоже захочет 
начать кататься, чтобы потом принимать 
участие в таких мероприятиях, – поде-
лилась Карина Абдрахманова.

ТОЧНО  
В КОЛЬЦО 
НОВЫЕ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ПЛАНИРУЮТ 
ПОСТРОИТЬ В 
АКТАУ. ПО СЛОВАМ 
НОВОГО ДИРЕКТОРА 
БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«АСТАНА» И ДИРЕКТОРА 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
САМСОНА АРАКЕЛЯНА, 
ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗВЕСТИ 
В ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ 
ЗОНАХ АКТАУ.

Несмотря на новое место ра-
бо ты в баскетбольном клубе «Ас-
тана», как отметил Самсон Араке-
лян, он продолжает нести ответс-
твен ность за Мангистауский бас-
кет  бол как директор федерации 
области. 

–  С е г о д н я  н а  в с т р е ч е  
с Нурланом Ногаевым мы обсуди-
ли вопрос массового баскетбола. 
Из хороших новостей: по оконча-
нии летнего сезона на баскетболь-
ной площадке «Doma doma street 
court» в 7 микрорайоне начнётся 
реконструкция (за счет личных 
и спонсорских средств). Фонд 
«Doma Doma» планирует строи-
тельство еще двух подобных пло-
щадок в городе в верхней и нижней 
зонах с содержанием, организаци-
ей тренировок и мероприятий на-
шей команды. В общем много во-
просов было затронуто. Потенциал 
Актау огромен в сфере развития 
спортивного туризма: организация 
детских спортивных лагерей и тур-
ниров среди стран прикаспийских 
государств, – поделился в своей 
речи Самсон Аракелян.

Напомним, в мае этого года 
Самсон Аракелян возглавил ба-
скетбольный клуб «Астана».

Самсон Аракелян является пре-
зидентом федерации баскетбола 
Мангистауской области, техни-
ческим делегатом в международ-
ной федерации баскетбола FIBA, 
а также известным казахстанским 
рэп-исполнителем, продюсером 
и композитором фильмов. До на-
значения на пост генерального 
директора баскетбольного клуба 
«Астана» возглавлял актауский 
бас кетбольный клуб «Каспий».

Сайт Boxrec.com все-таки решил пересмотреть положение казахстан-
ских боксеров Бека Нурмаганбета (7-0, 5 КО) и Евгения Павлова (7-0, 5 
КО) после их недавних побед в США. 

Нурмаганбет после победы нокаутом во втором раунде над американ-
цем Хайнеллом Уилером (7-2, 6 КО) поднялся в рейтинге в суперсреднем 
весе на пять позиций – с 73 места на 68.

Павлов, нокаутировавший во втором раунде мексиканца Алексиса 
Салидо (2-3, 1 КО), поднялся в рейтинге второго легчайшего веса с 62-го 
места на 55-е.

Отмечается, что оба казахстанских боксера являются чемпионами в 
своих весах по версии WBA International.

В посёлке Петровка Бухар-
Жырауского района в минув-
шие выходные прошёл област-
ной молодёжный чемпионат по 
кокпару. В нём приняли участие 
семь команд из Каркаралинского, 
Жанааркинского, Осакаровского, 
Бухар-Жырауского, Актогайского, 
Шетского и Нуринского районов 
– в общей сложности около 100 
спортсменов.

– Эти соревнования можно 
считать отборочными. Мы на них 
отбираем лучших в областную 
сборную. И они будут играть на 
республиканском чемпионате, 
который пройдёт в марте следу-
ющего года. У наших кокпари-
стов есть все возможности и пер-
спективы. Хотелось бы отметить 
сильного нападающего Темирлана 
Тлеубека из Шетского района. 
В прошлом году на подобном 
чемпионате он забил 28 голов. 
Сейчас Темирлан входит в состав 
сборной области, – рассказал ру-
ководитель Федерации по нацио-
нальным и конным видам спорта 
Карагандинской области Нуржан 
Шайхин.

18-летний Темирлан занимает-
ся кокпаром уже 4 года. Любовь к 
национальному конному спорту 
привил ему отец.

– Я с детства в седле. Сейчас 
команду «Көрпетай», за которую я 
играю, тренирует мой отец. Также 
я вхожу в сборную области, и по-
завчера мы участвовали в моло-
дёжной сборной лиге в Алматы и 
заняли там второе место, – поде-
лился Темирлан.

Упорная борьба за победу на 
областном чемпионате продолжа-
лась два дня. В итоге первым стал 
Шетский район. На втором месте 
расположились жанааркинцы. И 
третье между собой разделили бу-
харжыраусцы и нуринцы.

-Последние четыре года я тре-
нирую команду Шетского райо-
на, а до этого сам играл в кокпар, 
– говорит наставник победителей 

Жасулан Боханов. – Радует, что 
у молодёжи есть интерес к на-
циональному спорту. При отбо-
ре членов команды мы смотрим 
прежде всего на ловкость и сме-
лость. А также нужно не просто 
держаться в седле, а чувствовать 
лошадь и уметь играть в команде. 
Необходимо полное понимание 
между наездниками и совсем не 
важно, кто забьёт гол, так как идёт 
общекомандный зачёт.

По словам организаторов, еже-
годный областной чемпионат по 
кокпару они планируют проводить 
всегда в одном и том же месте – в 
Петровке.

Тем временем скаку из Нур-
Султана Алгыр стал победите-
лем в аламан байге. Второе ме-
сто занял жеребец Канатыкара 
из Актау, третьим к финишу 
пришел Акмандай из Восточно-
Казахстанской области.

Летний сезон скачек стар-
товал на столичном ипподроме 
«Казанат». Состоялось открытие 
соревнований по жамбы ату и тен-
ге илу, прошли тай байга на 3 км, 
кунан байга (7 км), а также самая 
зрелищная и бескомпромиссная 
аламан байга на 18 км.

Лучшим гонщикам и обладате-
лям самых быстрых лошадей были 
вручены медали и денежные при-
зы за счет спонсорской помощи 
Ассоциации национальных видов 
спорта города Нур-Султан.

Напомним, в соревнованиях 
по национальным видам спорта, 
проходящих в столице, участвует 
свыше 150 спортсменов со всех 
регионов Казахстана и около 60 
лошадей.

В матче за выход в четвертьфинал ему противостоял британский тенни-
сист Энди Маррей, который выиграл со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты. Казахстанец сделал девять эйсов, 
допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи, тогда 
как его соперник шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и 
реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что Бублик занимает 42-е место в рейтинге ATP, а Маррей – 68-е. 
По ходу встречи казахстанец не скупился на нецензурные выражения. 

Теннисист, который известен своей эмоциональностью, мощно выругался 
прямо на корте. Это видео разлетелось в соцсетях.

ПОГОНЯ В СТЕПИ
ЧЕМПИОНОМ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОКПАРУ СРЕДИ 
МОЛОДЁЖИ ДО 23 ЛЕТ СТАЛА КОМАНДА ШЕТСКОГО РАЙОНА. 
ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ СОСТАВИЛ 1 МИЛЛИОН 200 
ТЫСЯЧ ТЕНГЕ, СООБЩАЕТ САЙТ АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ 
В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОСЛЫ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АККРЕДИТОВАННЫХ В 
НУР-СУЛТАНЕ.

ВВЕРХ ПО РЕЙТИНГУ
ДВА КАЗАХСТАНСКИХ БОКСЕРА ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕМПИОНАМИ В 
СВОИХ ВЕСАХ ПО ВЕРСИИ WBA INTERNATIONAL.

БУБЛИК  
ЗАВЕРШИЛ ТУРНИР  
ПЕРВАЯ РАКЕТКА КАЗАХСТАНА АЛЕКСАНДР БУБЛИК ЗАВЕРШИЛ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ НА ТУРНИРЕ ATP-250 В 
НЕМЕЦКОМ ШТУТГАРТЕ. 
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САРАПТАМА 

СПОРТТЫҚ ГИМНАСТИКА

Ертең Александр Ким баптайтын Қазақстан 
құрама командасы Доха (Катар) қаласында өтетін 
Азия чемпионатында бақтарын сынайды. Осыдан 
үш жыл бұрын Моңғолияның Ұлан-Батыр қала-
сында өткен Азия чемпионатында Милад Карими 
бір күміс, 1 қола медаль жеңіп алған. Биыл да сол 
межеден көрінсек, Александр Кимнің команда-
сы үшін жаман болмайды. Ұлан-Батырда жүл-
делі орыннан көрінген Милад Карими қатарда. 
Сонымен қатар, Нариман Құрбанов, Ілияс Әзизов, 
Фарух Набиев сынды халықаралық жарыстардан 
медаль теріп жүрген спортшыларымыз да Доха 
төрінде ел намысын қорғауға дайын отыр. 

ВЕЛОТРЕК

Тректегі велоспортта еліміздің спортшылары 
соңғы жылдары айтарлықтай нәтижеге қол жеткізіп 
жүр. Мәселен, 2017 жылы біздің қыз-жігіттер 1 ал-
тын, 1 күміс медаль иеленсе, 2018 жылы 2 қола ме-
дальді қоржынымызға салды. 2019 жылдың нәтиже-
сі тіптен жақсарды. Спортшыларымыз сол жылы 2 
алтын, 3 күміс, 6 қола медаль жеңіп алып, Азия құр-
лығында алдыңғы қатарда тұрды. Одан кейінгі екі 
жылда Азия чемпионаты пандемияға байланысты 
ұйымдастырылмады. Енді Владимир Бушанский 
(ерлер) мен Юрий Юда (әйелдер) баптайтын қыз-жі-
гіттеріміз Үндістанның Дели қаласында өтетін сай-
ыста үздік үштікке кіруге тәуекел етіп отыр. 

КӨРКЕМ ГИМНАСТИКА

Қазақстанның көркем гимнастикасы Азия 
құрлығын талай мәрте мойындатқаны тарих бет-
терінде «тайға таңба басқандай» көрініп тұр. Әлия 
Жүсіпова, Анна Альябьева, Сабина Әшірбаева, 
Алина Әділханова, Адиля Тілекенова сияқты 
бойжеткендеріміз кезінде Азияның алды болып, 

талай мәрте ел намысын абыроймен қорғады. 
Қазір команданы Әлия Жүсіпова жаттықтырады. 
Жүсіпованың қыздары соңғы кезде жақсы нәтиже 
көрсетіп жүр. Әсіресе, топтық сайыста өнер көр-
сететін қыздарымыз Әлем кубогы сияқты беделі 
биік турнирлерде үздіктер қатарына кіре бастады. 

Енді он күннен кейін Әлия бастаған бой-
жеткендер Таиландтың Паттайя қаласын 
бетке алады. Былтыр Өзбекстанның Ташкент 
қаласында Азия чемпионаты өтіп, онда Алина 
Әділханова 2 алтын медаль жеңіп еді. Ол Токио 
олимпиадасынан кейін спорттық карьерасына 
нүкте қойды. Сондықтан бұл жолы жекелей сында 
Әділханованың жетістігін қайталай алатын спорт-
шы шығар ма екен?!

ТАЕКВОНДО

Жақында таеквондодан Қазақстан құрамасы-
ның жаңа бас бапкері бекітілді. Құрама тізгінін 
бұған дейін аға жаттықтырушы болған Батырбек 
Есдәулетов ұстады. 

Жыл басынан бері талай халықаралық турнир-
лерге қатысқан таеквондошыларымыз жиырмаға 
жуық медаль жеңіп алып келді. Дегенмен, Азия 
чемпионатының жөні бөлек. Оны «су жаңа» бас 
бапкер Батырбек Есдәулетов те жақсы түсінеді. 
Тәуелсіздік алғалы бері біздің таеквондошылары-
мыз Азия чемпионатының жеңіс тұғырына үш-
ақ рет шығыпты. Нақтырақ айтсақ, 2006 жылы 
Таиландтың Бангкок қаласында өткен құрлық 
біріншілігінде Арман Шылманов 84 келі сал-
мақта суырылып шықса, араға төрт жыл салып, 
Нұр-Сұлтанда өткен Азия чемпионатында Феруза 
Ергешова 73 келі салмақта чемпион атанды. Ал, 
соңғы рет 2018 жылы Хошиминде (Ветнам) Азия 
құрлығының алтын медалін 87 келі салмақта 
Смайыл Дүйсебай иеленді. Былтыр Смайылдың 
екінші мәрте Азия чемпионы атанатын мүмкіндігі 
болған еді. Өкінішке қарай, финалда сүрініп, күміс 
жүлдені қанағат тұтты. 

Міне, сонау 2000 жылдан бері өткізіліп 

АЛДА – АЗИЯ 
ЧЕМПИОНАТТАРЫ
КЕШЕ ОҢТҮСТІК КОРЕЯНЫҢ СЕУЛ ҚАЛАСЫНДА СЕМСЕРЛЕСУДЕН АЗИЯ 
ЧЕМПИОНАТЫ ЖАЛАУЫН КӨТЕРДІ. ҚҰРЛЫҚТЫҢ ЕҢ МЫҚТЫ ДЕГЕН 
СПОРТШЫЛАРЫНЫҢ БАСЫН ҚОСАТЫН ЖАРЫС 15 МАУСЫМДА МӘРЕСІНЕ 
ЖЕТЕДІ. МАУСЫМ АЙЫНДА ҚАЗАҚСТАН СПОРТШЫЛАРЫН АЗИЯ ДЕҢГЕЙІНДЕ 
ӨТЕТІН БІРАЗ ЖАРЫС КҮТІП ТҰР. СЕМСЕРЛЕСУ СПОРТЫНАН БӨЛЕК, 
СПОРТТЫҚ ГИМНАСТИКА, ВЕЛОТРЕК, КӨРКЕМ ГИМНАСТИКА ЖӘНЕ 
ТАЕКВОНДО СИЯҚТЫ СПОРТ ТҮРЛЕРІНЕН ДЕ ҚҰРЛЫҚ МЫҚТЫЛАРЫ ОСЫ 
АЙДА АНЫҚТАЛАДЫ. 

P.S. ҚАЗАҚСТАН СПОРТШЫЛАРЫ ЖЫЛ БАСЫНАН БЕРІ БАЙДАРКА 
ЖӘНЕ КАНОЭДА ЕСУ, ГРЕК-РИМ КҮРЕС, ЕРКІН КҮРЕС, ӘЙЕЛДЕР 
КҮРЕСІ, ВЕЛОШОССЕ, СЛАЛОМДА ЕСУ  СИЯҚТЫ СПОРТ ТҮРЛЕРІНЕН 
АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫНА ҚАТЫСТЫ. ӘЗІРГЕ НӘТИЖЕМІЗ ЖАМАН ЕМЕС. 
БАЙДАРКА ЖӘНЕ КАНОЭДА ЕСУДЕН ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚЫЗ-ЖІГІТТЕР 
10 АЛТЫН, 8 КҮМІС, 10 ҚОЛА МЕДАЛЬ ЖЕҢІП АЛСА, КҮРЕСТІҢ ҮШ 
ТҮРІНЕН ҚОРЖЫНЫМЫЗҒА 5 АЛТЫН, 8 КҮМІС, 8 ҚОЛА МЕДАЛЬ ТҮСТІ. 
СЛАЛОМДА ЕСУДЕН 4 АЛТЫН, 5 КҮМІС, 1 ҚОЛА МЕДАЛЬ ӘКЕЛДІК. АЛ 
ВЕЛОШОССЕ БОЙЫНША 4 АЛТЫН, 2 КҮМІС, 1 ҚОЛА МЕДАЛЬ БАР.  

келе жатқан Азия чемпионатында еліміздің 
спортшылары жеңіп алған осы 3 алтын медаль 
ғана. Енді таеквондошыларымыз 22 маусымда 
Оңтүстік Кореяның Чхунчхон қаласына аттанады. 
Таеквондоны төл спортымыз деп танитын корей 
спортшылары өз жерінде өтетін жарыстың бас 
жүлдесін басқаларға бере қояр ма екен?! Тек Корея 
ғана емес, Азия құрлығында Өзбекстан, Иран, 
Тайпей, Қытай, Иордания елдерінің спортшыла-
ры да таеквондо спортымен жақсы таныс. Соңғы 
Азия чемпионатында, яғни, былтыр Бейрут (Ливан) 

қаласында Корея 6 алтын медальмен командалық 
есепте топ жарды. Өзбекстан – 3 алтын, Иран 
мен Иордания 2 алтын медальдан алса, Тайпей, 
Ауғанстан, Вьетнам елдеріне бір-бір алтыннан 
бұйырды. Қазақстан 2 күміс, 2 қола медальмен 
командалық есепте сегізінші орыннан көрінді. 
Бас бапкер Батырбек Есдәулетовтің ендігі мақсаты 
– кем дегенде 1 алтын медаль алып, командалық 
есепте үздік бестікке кіру. Таеквондо спортының 
Азия құрлығында қарқынды дамығанын ескерсек, 
үздік бестікке кірудің өзі біз үшін үлкен жетістік.


