
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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КІЛ КІЛ 
МЫҚТЫДА МЫҚТЫДА 

КІМ МЫҚТЫ?КІМ МЫҚТЫ?

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ФУТБОЛ ҚҰРАМАСЫ:ФУТБОЛ ҚҰРАМАСЫ:

ҰЛТТАР ҰЛТТАР 
ЛИГАСЫНДАҒЫ ЛИГАСЫНДАҒЫ 

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ЖЫЛ БАСЫНДА ЖЫЛ БАСЫНДА 
ПРОБЛЕМАЛАР ПРОБЛЕМАЛАР 

БОЛДЫ, БАРЛЫҒЫНА БОЛДЫ, БАРЛЫҒЫНА 
ТҮСІНІСТІКПЕН ТҮСІНІСТІКПЕН 

ҚАРАДЫҚҚАРАДЫҚ

10 КҮН 10 КҮН 
БОЙЫ БОЙЫ 

ҚУАНЫШҚА ҚУАНЫШҚА 
БӨЛЕГЕН БӨЛЕГЕН 
ҰЛТТЫҚ ҰЛТТЫҚ 
ҚҰРАМАҚҰРАМА

ҚАЗАҚ ФУТБОЛЫ ЖАҢА БІР КЕЗЕҢГЕ ҚАДАМ БАСҚАНДАЙ. ӨМІРІ 
ЖЕҢІЛІСТЕН КӨЗ АШПАЙТЫН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАМЫЗ 10 КҮНДЕ ТӨРТ 
ОЙЫН ӨТКІЗІП, БІР ДЕ БІРЕУІНДЕ ҚАРСЫЛАСҚА ЕСЕ ЖІБЕРМЕДІ. 
ОНЫҢ ІШІНДЕ ҮШ МАТЧТЫ ӨЗ ПАЙДАСЫНА ШЕШТІ. СОНДЫҚТАН 
ДА БОЛАР, ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФУТБОЛШЫЛАР КЕЙІНГІ ЕКІ АПТАДА 
ЖЕРГІЛІКТІ ЖАНКҮЙЕРЛЕРДІ БЫЛАЙ ҚОЙҒАНДА, ДҮНИЕ ЖҮЗІНІҢ 
АУЗЫ ДУАЛЫ ФУТБОЛ МАМАНДАРЫ МЕН САРАПШЫЛАРЫНЫҢ 
ТАҢДАЙЫН ҚАҚТЫРУМЕН БОЛДЫ. ҰЛТТАР ЛИГАСЫ АЯСЫНДАҒЫ 
ДОП ДОДАСЫНДА ӨНЕР КӨРСЕТІП ЖАТҚАН ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ АПТА 
БҰРЫН ӘЛЕМДІК РЕЙТИНГТЕ 45-ОРЫНДА ТҰРҒАН (ҚАЗАҚСТАН 
125-ОРЫНДА) СЛОВАКИЯ ҚҰРАМАСЫН СЫРТ АЛАҢДА САН 
СОҚТЫРЫП КЕТСЕ, ЕНДІ, МІНЕ, ӨЗ ЖЕРІМІЗДЕ ӨТКЕН ҚАРЫМТА 
КЕЗДЕСУДЕ ДЕ БАСЫМ ТҮСТІ.

Мұндайды бұрын-соңды көрме-
ген едік. Сондықтан да бөркін ас-
панға атып қуанып жүргендер көп. 
Оның үстіне «Астана Аренадағы» 
ойындарға 30 мыңға жуық жанкүйер 
жиналып, футболшыларды соңына 
дейін қолдағанын көріп, шынымен 
де көп нәрсе өзгере бастағанына сене 
бастайсың. Бір кездері 70-80-минут-
тарда команда жеңіліп жатқанда ста-
дионға келген халықтың жартысы 
шығып кететін. Ал құрамамыздың 
ойыны өзгеріп, ұпайлар келе бастаған-
да көрерменнің де көзқарасы жақсар-
ды. Үкіметтегі министр, әкімдердің 
біразы да сол стадионнан табылды. 
Ендеше 10 күн бойы тамаша көңіл күй 
сыйлаған ұлттық құрамамыз жайлы 
сөз қозғайық. 

Биыл футбол федерациясының 
басшысы ауысып, көпшілікке аса 
танымал емес Әділет Барменқұлов 
сайланған. Алматының тумасы бол-
са да, соңғы жылдары Қарағандыда 

қызмет еткен Барменқұлов мы-
рза жұмысына кірісімен құрама 
бапкерін ауыстырды. Молдовамен 
кездесуден үш апта бұрын Талғат 
Байсуфиновты қызметінен босат-
ты. Орнына жас мамандардың бірі 
Андрей Карповичті бапкер міндетін 
атқарушы етіп тағайындады. Ол әй-
теуір С дивизионында қалу мәселесін 
шеше алды. Бірақ Карповичтің жұ-
мысы осы жерден тоқтады. Орнына 
Әділет Назарбайұлына жақсы таныс 
ұлты чешен, ресейлік маман Магомед 
Адиев тағайындалды. Таныс дейтін 
себебіміз, ҚФФ президенті бұған 
дейін сол Қарағандының «Шахтер» 
клубы директорлар кеңесінің төраға-
сы болған. Ал Адиев былтырдан бері 
осы клубты жаттықтырып жүрген. 
Бастық пен бапкердің тандемі енді 
ұлттық құрама деңгейінде жалғасын 
тапты. 

Әуелде мұндай таңдауға фут-
бол жанкүйерлері қуана қоймады. 

Дегенмен Магомед Мұсаұлы өзінің 
біліктілігін іс жүзінде көрсете білді. 
Сөйтіп күмәнді ойда жүрген біраз 
көрерменді өзіне қарата алды. 

Ұ л т т а р  л и г а с ы н ы ң  ж а ң а 
маусымын дағы алғашқы ойын Әзер-
бай жан құрамасымен өтті. Адиев 
бап  кердің бір жақсысы, негізгі 
құрам  ды таңдауда батыл шешімдер-
ге бара алады екен. Өйткені бұған 

дейін жаттықтырушылардың арасын-
да басшыларға, басқаларға жалтақ-
тап, ойыншыларды іріктейтіндері 
бар еді. Ал Магомед бапкер Әзербай-
жанмен ойында «Таразда» жүрген 
Бауыржан Байтана, Елдос Ахметов, 
«Астанадағы» Аслан Дарабаев, 
«Ордабасыдағы» Эльхан Астановты, 
«Тобылдағы» Бағдат Қайыровты 
алғашқы минуттардан ойнатты. Бұл 

футболшылар бұрынғы бапкерлер 
кезінде мұндай мүмкіндікке көп ие 
бола қоймаған. 

Бұл ойынның бірінші таймы сол 
ескі сүрлеумен өтті. Қазақстанға 
қарағанда қарсылас ширақ болып, 
әйтеуір қақпамызды голдан құтқа-
рып қалдық. Мұнда қақпашы Игорь 
Шацкий мен қорғаушылардың 
еңбегі зор.
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Бұл күндері аталмыш мектепте 
бокс, волейбол, еркін күрес, жеңіл ат-
летика, сноуборд, тоғызқұмалақ, көр-
кем гимнастика, триатлон, басқа да 
үйірмелер жұмыс істеп тұр, 120 топта 
1341 бала жаттығуда. Оқу орнының 
иелігінде «Сокол» стадионы, спорт 
модулі бар. Стадионда барлық жағдай 
жасалған. Биатлон, шаңғы қоссайысы, 
шайбалы хоккей, тау шаңғысы және 
сноубордпен шұғылданатындар осы 
жерде жаттығады екен. 2017 жылы 
пайдалануға берілген модульде қол 
күресі, карате, футбол, гандбол, жеңіл 
атлетика, триатлон, үстел теннисі 
спортымен айналысатындар алаңсыз 
жаттығып жатыр.

– Өткен жыл біз үшін табысты 
болды, – дейді спорт мектебінің 

директоры Қуаныш Сіләмханұлы. 
– Шәкірттеріміз екі әлем, бір Азия 
чемпионаттарына қатысып, табыспен 
оралды. Атап айтқанда, қол күресінің 
Әділжан Дүсіпов басқаратын үйір-
месіндегі бірнеше жас  әлем, Азия 
чемпионаттарында жүлдеге ие бол-
ды. Николай Мырзагараев деген жігіт 
үш құрылықтың жеңімпазы атанды. 
Никита Хомутовский, Хамза Жасұлан 
намысты қолдан бермей, жүлдемен 
оралды. Ауданбек Данияр параспорт-
тан өткен ел біріншілігінде қатарынан 
үш дүркін чемпион атанды. Бапкер 
Әділжанның арманы асқақ, шәкірт-
терінің Олимп шыңынан көрінуі үшін 
жан аямай еңбек етуде. Каратеден 
Литваның Вильнюс қаласында жала-
уы желбіреген әлем чемпионатында 

Айзере Құрманова қола медальді ие-
ленді. Тағы бір шәкіртіміз Бекқазы 
Дарын Қарағандыда каратеден өткен 
Азия чемпионатында 65 келі салмақта 
қарсыластарын қоғадай жапырып, ал-
тыннан алқа тақты. Әмина Жанысова 
мен Ольга Бирюкова жеңіл атлетика-
дан  алтын, күміс алқаны олжалады. 

Қуаныш Сіләмханұлы 2022 жылғы 
жетістіктерге де тоқталып өтті.

– Биыл тамаша нәтиже көрсеткен-
дер қатарында Новосібір қаласында 
сноубордтан өткен жарыста екінші 
орын алған В.Рожинаны атап кеткен 
орынды. Ал В.Викторова төртінші 
орынға табан тіреді. Көктемде табиға-
ты тамылжыған Алтай Альпісінде 
таудағы слаломнан жастар арасында 
Қазақстан чемпионаты өтіп, дүбір-
лі жарыста Е.Рожина, В.Рожин, 
А.Гафарова бірінші орынды иеленсе, 
Р.Шарапов, А.Бородин, В.Савицкая – 
екінші, ал Е.Шипулина, А.Болгаров, 
В.Викторова үшінші орынға табан 
тіреді. Сәуір айында Өзбекстанның 
Самарқан қаласында қол күресі-
нен Азия чемпионатының жалауы 

желбіреді. Бұл дүбірлі жарыстан 
да жерлестеріміз жеңіспен орал-
ды. 85 келі салмақта өнер көрсеткен 
Жасұлан Хамзаев, 70 келіде Николай 
Мырзагараев алтыннан алқа тақса, 
Никита Хомутовский күміспен күп-
телді. Семей қаласында дзюдодан өт-
кен дүбірлі додада Ұлжан Нұржанов 
алтын, Төлеухан Самат күміс медальді 
иеленді. Өскеменде еркін күрестен 23 
жасқа дейінгі жастар арасында жала-
уы желбіреген республикалық турнир-
де Мұхамедәли Қабиболданов алтын, 
Дәурен Сүлейменов қола алқаға қол 
жеткізді. Мұндай мысалдарды жүздеп 
келтіруге болады.

«Біз Риддер спорт мектебінде ұзақ 
жылдар жаттығып, байрақты бәсеке-
лерде ел намысын абыроймен қорғаған 
саңлақтарымызды мақтан тұтамыз, – 
дейді Қуаныш Сіләмханұлы. – Олег 
Игорьевич Болтиннің есімі бүкіл 
елімізге жақсы таныс. Ол біздің мек-
тепте жаттығып, Азия, халықаралық 
жарыстарда жүлде терген саңлақ. 
Кез келген адам мақсат қойып, ізден-
се, ерінбей жаттықса, биік белестерді 

бағындыра алады. Мысалы, Болтин 
шеберлігін республикалық спорт 
колледжінде, Жапониядағы Яманачи 
университетінде шыңдады, өзіне 
жүктелген сенімді ақтады. Қазір жер-
лесіміз ұлттық Олимпиада комитетін-
де еркін күрестен нұсқаушы болып 
еңбек етуде. Артем Резников, Айбар 
Жылқыайдаров, Родион Анчугин, 
Никита Федоров, Екатерина Глазкова, 
Арина Гладышева сияқты түлек-
теріміз де спортта тамаша нәтижелер-
ге қол жеткізді. Міне, осы саңлақтарға 
ұқсағысы келіп, тынбастан жаттығып 
жүрген көкөрім түлектерден күні ер-
тең мықты спортшылар шығатыны 
сөзсіз».

Иә, атағы алысқа кеткен Риддер 
спорт мектебінің, оның басшысы 
Қуаныш Баяндинның, ұжым ұстазда-
рының сөзі мен ісінде алшақтық жоқ 
екеніне кәміл сенеміз.

Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Қазақ спорты» газетінің 

Шығыс Қазақстан облысындағы 
меншікті тілшісі

РИДДЕРДЕГІ СПОРТ МЕКТЕБІНЕН 
ТАЛАЙ ЧЕМПИОН ШЫҚҚАН

РИДДЕР ҚАЛАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАР МЕН 
ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТ МЕКТЕБІНІҢ ДИРЕКТОРЫ 
ҚУАНЫШ БАЯНДИН ЕЛІМІЗДІҢ ШЫҒЫСЫНДАҒЫ 
БАЙЫРҒЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ 1972 ЖЫЛЫ 
ҚҰРЫЛҒАНЫН, СПОРТТЫҢ 22 ТҮРІ БОЙЫНША 
ЖАСТАРДЫ ТӘРБИЕЛЕП ЖАТҚАНЫН ТІЛГЕ ТИЕК 
ЕТТІ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИГАСЫ: 
ҮШ КОМАНДАНЫҢ 
ҚАРСЫЛАСЫ АНЫҚТАЛДЫ
ШВЕЙЦАРИЯНЫҢ НЬОН ҚАЛАСЫНДА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИГАСЫ ЕКІНШІ ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІНІҢ ЖЕРЕБЕСІ 
ТАРТЫЛДЫ.

АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫНДА 
ЖҮЛДЕГЕР АТАНДЫ
ОҢТҮСТІК КОРЕЯ АСТАНАСЫ СЕУЛДЕ ӨТІП ЖАТҚАН 
СЕМСЕРЛЕСУДЕН АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫНДА ҚАЗАҚСТАН 
ҚОРЖЫНЫНА ТАҒЫ БІР МЕДАЛЬ ТҮСТІ.

Ко м а н д а л ы қ  с а й ы с т а 
Қазақстан қыздар құрамасы 
қылыштасу бағдарламасында 
қола медальға қол жеткізді.

Спортты дамыту дирекци-
ясы мәліметінше, құрамын-
да Әйгерім Сарыбай, Карина 
Доспай, Татьяна Приходько, 
Анастасия Гулик өнер көрсе-
тетін біздің команда ширек 
финалға дейін қарсыластарын 
қоғадай жапырды. Ширек фи-
налда Гонконгпен өткен кезде-
су аса тартысты болып, 45:43 
есебімен жеңісті жұлып алдық. 
Алайда жартылай финалда дода 
қожайындары Оңтүстік Кореяға 

35:45 есебімен есе жібердік.
Естеріңізге сала кетейік, 

бұған дейін Артем Саркисян 
қылыштасу бәсекесінде қола ме-
дальға қол жеткізіп, Қазақстан 
үшін 17 жыл күткен Азия чемпи-
онатындағы жүлдені әперген еді.

– 1,5 айдан кейін бізді Египет 
астанасы Каирде өтетін әлем 
чемпионаты күтіп тұр. Сол жер-
де барынша сәтті өнер көрсе-
туге тырысамыз. Қазір барлық 
дайындығымызды әлем чемпи-
онатына арнап жатырмыз, – деді 
семсерлесуден Қазақстан ұлт-
тық құрамасының бас бапкері 
Алексей Писцов.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: 
АЛҒАШҚЫ МАТЧТЫҢ 
ҚОСТАНАЙДА ӨТЕТІНІ 
ЖАҚСЫ БОЛЫП ТҰР
УЕФА ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫНЫҢ 2022/2023 ЖЫЛҒЫ 
МАУСЫМЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОСТАНАЙДЫҢ 
«ТОБЫЛ» КЛУБЫ ВЕНГРИЯНЫҢ «ФЕРЕНЦВАРОШ» 
КОМАНДАСЫМЕН ӨТКІЗЕДІ. ЖЕРЕБЕ ТУРАЛЫ ҚАРСЫЛАС 
КОМАНДАНЫҢ БАС БАПКЕРІ ПІКІР БІЛДІРДІ.

Бұл клубты ресейлік маман Станислав Черчесов жаттықтырады. 
Ол алғашқы матчты сырт алаңда өткізген ыңғайлы екенін айтты.

«Әзірге қарсылас жайлы көп ештеңе білмейміз. Бірақ бір 
анығы, кезінде ЦСКА сапында ойнаған Зоран Тошич бар. 
Қазақстанда чемпионат қызып тұр. Сондықтан жақын арада 
Мирослав Ромащенко «Тобылдың» ойынын өз көзімен көріп 
қайтады», – деді Станислав Черчесов.

Алғаш матч 5/6 шілдеде Қостанайда, қарымта кездесу 12/13 
шілдеде Будапештте өтеді деп жоспарланған. Нақты күні мен 
уақыты кейінірек белгілі болады.

Сауд Арабиясының сегіз та-
еквондошысы Азия чемпионаты 
алдында шеберліктерін шыңдау 
үшін Алматыға келді, деп ха-
барлайды Қазақстан таеквон-
до федерациясының баспасөз 
қызметі. Қазір олар Қазақстан 
ұлттық құрамасымен біріккен 

оқу-жаттығу жиындарын өткізіп 
жатыр.

Естеріңізге сала кетейік, 
сары құрлық додасы маусымның 
24-27-сі аралығында Оңтүстік 
Кореяның Чхунчхон қаласында 
өтеді. Азия біріншілігінде еліміз-
ден 12 таеквондошы бақ сынамақ.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТАЕКВОНДОШЫЛАР САУД АРАБИЯСЫМЕН 
БІРІККЕН ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ЖИЫНДАРЫН ӨТКІЗІП ЖАТЫР. 
АЗИЯ БІРІНШІЛІГІНДЕ ЕЛІМІЗДЕН 12 ТАЕКВОНДОШЫ БАҚ 
СЫНАМАҚ.

Жеребенің қорытындысы бойын-
ша алғаш рет еурокубокқа қатысатын 
Петропавлдың «Қызыл-Жар» команда-
сының қарсыласы хорватиялық «Осиек» 
болды.

«Астана» аталған кезеңде Поль-
шаның «Кишварда» клубымен шебер-
лік байқасады. Алматының «Қайраты» 
Венгрияның «Кишварда» клубымен 
ойнайды.

«Қызыл-Жар СК» – «Осиек» 
(Хорватия); «Астана» – «Ракув» 

(Польша); «Қайрат» – «Кишварда» (Венгрия).
Айта кетейік, екінші іріктеу кезеңдерінің ойындары 21 және 

28 шілде күндері болады.

ТАЕКВОНДОШЫЛАР – 
БІРІККЕН ОҚУ-ЖАТТЫҒУ 
ЖИЫНДАРЫНДА

ЛУЦЕНКО 
121-ОРЫНДА ҚАЛЫП 
ҚОЙДЫ
ВЕЛОСПОРТТАН ШВЕЙЦАРИЯДАҒЫ КӨПКҮНДІК 
АЯҚТАЛДЫ. «TOTALENERGIES» КОМАНДАСЫНЫҢ 
СЛОВАКИЯЛЫҚ ШАБАНДОЗЫ ПЕТЕР САГАН 
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ.

Екінші орын Бриан Кокарға («Cofidis») бұйырды. 
Үздік үштікте «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux» 
өкілі Александер Кристофф бар.

«Астана» сапынан ең үздік нәтижені Дмитрий 
Груздев көрсетті (58-орын) Евгений Федоров – 120-
орын, Алексей Луценко – 121-орын, Джанни Москон 
– 126-орын, Антонио Нибали – 140-орын, Мануэле 
Боаро 144-орынға тұрақтады.

«Швейцария туры». Үшінші кезең
Эш – Гренхен. 176.9 шақырым
1. Петер Саган (Словакия, «TotalEnergies») – 

4:28:38
2. Бриан Кокар (Франция, «Cofidis»)
3. Александер Кристофф (Норвегия, «Intermarché-

Wanty-Gobert Matériaux»)
58. Дмитрий Груздев (Қазақстан, «Астана»)
120. Евгений Федоров (Қазақстан, «Астана») – 

+4:33

121. Алексей Луценко (Қазақстан, «Астана»)
126. Джанни Москон (Италия, «Астана») – +5:02
140. Антонио Нибали (Италия, «Астана») – +6:32
144. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») – +10:05

Жалпы есеп:
1. Стивен Уильямс (Ұлыбритания, «Bahrain 

Victorious») – 13:32:19
2. Андреас Крон (Дания, Lotto Soudal) – +0:06
3. Андреас Лекнесунд (Норвегия, «DSM») – +0:07

52. Алексей Луценко (Қазақстан, «Астана») – 
+4:43

58. Джанни Москон (Италия, «Астана») – +5:36
94. Дмитрий Груздев (Қазақстан, «Астана») – 

+15:54
129. Евгений Федоров (Қазақстан, «Астана») – 

+24:31
130. Антонио Нибали (Италия, «Астана») – 

+24:50
131. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») – +25:00.
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Иә, жыл басында проблемалар болды, 
барлығына түсіністікпен қарадық. Қазір бәрі 
реттелді. Сосын боксшылардың жалақысы 
да өсті. Менің айлығыма да ақша қосылды. 
Боксшылардың жалақысы бұрынғымен 
салыстырғанда 30-40 мың теңгеге өсті. Одан 
бөлек, боксшылардың барлығына бірыңғай 
жейде берілді. Бұл былтыр алынып қойған екен. 
Сол енді қолымызға жетті. Спортшылар бұған 
қатты қуанып қалды.

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

– Ұлттық құраманың «Елорда 
кубогына» дайындығы қандай? 

– 14 маусымда осында жиналдық. 
Бірден жаттығуды бастап кеттік. Екі 
апта дайындаламыз. Қазіргі кезде 
Жапония, Қырғызстан құрамалары 
жүр. Алда Куба, Өзбекстан, Қытай 
боксшылары келеді. Жалпы бұл жа-
рысқа 10 елдің спортшылары қаты-
сады.

– Қазақстаннан кімдер сынға 
түседі?

– Былтыр Қазақстан чемпионатын-
да жартылай финалға дейін жеткен 
боксшылардың барлығына мүмкіндік 
беріліп жатыр. Әр салмақта 4 бокс-
шыдан өнер көрсетеді. Үздіктердің 
бәрі қатарда. Олимпиада ойында-
рының жүлдегері, әлем чемпионы 
Сәкен Бибосынов бастаған жігіттердің 
ешқайсысы додадан тыс қалмайды.

– Абылайхан Жүсіпов, Әбілхан 
Аманқұл секілді жігіттер кәсіпқой 
бокста жүр. Олардың орнын кім 
басады?

– Жастардан келіп жатқан бокс-
шылар бар. Мысалы, Сабыржан 
Ақхалықовты айтуға болады. Аслан-
бек Шымбергенов ұлттық құрама ка-
питаны. Құрамадағы жігіттердің кез 
келгені осал емес.

– Биыл Қытайдағы Азия ой-
ындары кейінге шегерілді. Бұл 

жоспарларыңызды өзгертті ме?
– Әлбетте, жыл басында жоспар 

жасалады. Сол бойынша оқу-жат-
тығу жиындарына барып, жары-
старға қатысатынбыз. 2022 жылы 
әлем, Олимпиада ойындары жоқ. 
Сондықтан бар күшті Азия ойында-
рына саламыз деп ойлағанбыз. Бірақ 
төрт жылда бір өтетін бәсеке келесі 
жылға шегерілді. Есесіне Азия чем-
пионатын өткізгелі жатыр. Алдын ала 
мәлімет бойынша дүбірлі доданы БАӘ 
астанасы Әбу-Даби қаласы өткізеді.

– Сонда «Елорда кубогында» 
көзге түскендерді Азия чемпиона-
тына алып барасыз ба?

– Иә, осы жарыста жігіттердің ша-
ма-шарқын байқаймыз. Барлығына 
тапсырма беріліп, жоғары мақсат қой-
ып жатырмыз. 

– Мысалы?
– 49 келіде Санжар Тәшкенбай 

мен Теміртас Жүсіповтің біреуі алтын 
алуы керек дегендей. Әр салмақтағы 
көшбасшылар өз мықтылығын дәлел-
деуі керек. 

– Қарсылас командалардың са-
пында мықтылардың біразы келе 
ме?

– Жапонияда Сэвон Окадзава де-
ген боксшы жүр. Бұл жігіт былтыр 
Белградта Абылайханды жолынан 
ығыстырған. Өздеріңіз білесіздер, 

Жапония құрамасы өз тарихында 
алғаш рет екі алтын алды. Қазір әу-
есқой мен кәсіпқой боксты қатар 
алып жүруге рұқсат етті. Сондықтан 
Куба, Өзбекстан негізгі құрамда ке-
леді. Өзбектердің Хасонбой Дусматов, 
Баходир Жалолов секілді бокс-
шылары хаттамаға енген. Куба да 
Олимпиададан кейін жаңартылған 
үздік құрамымен келеді.

– Дусматовтың жерлесіміз 
Бибосыновтан есе қайтарғысы ке-
летіні түсінікті. Егер жолдары түй-
ісіп жатса, оған дайындап отырған 
жоспарларыңыз бар ма?

– Сәкен – шебер боксшы. Оны 
кез келген адам жеңе алмайды. 
Дайындалып жатыр. Хасонбойға 
қарағанда бойы да, қолы да ұзын. 
Кездесіп жатса, тағы да басым түседі 
деп ойлаймын. 

– Thailand Open-2022 халықа-
ралық турниріне Сұлтан Мусинов 
деген боксшы қатысты. Бұл жі-
гіттің әкесі Руслан Мусинов те 

боксшы болғанын білеміз. Бір кез-
дері екі дүркін Олимпиада чемпио-
ны Марио Кинделанды жеңгені де 
есімізде. Осындай мықты боксшы-
ның баласының қарым-қабілеті 
қалай екен?

– Таиландта ол Ву Тан Дат дейтін 
вьетнамдық боксшыны жартылай фи-
налда нокаутпен жеңді. Тек шешуші 
кезеңде жергілікті боксшыға есе жі-
берді. Сұлтанның әлеуеті мол, бірақ 
тәжірибесі аздау. Болашақта көп үміт 
күттіреді. Әкесі секілді жұдырығы 
ауыр, соққысы мығым боксшы бола-
тын секілді.

– Қазақстанда олимпиадалық 
спорт түрлерінде қаржыландыру 
қайта өзгерді. Яғни Ұлттық олим-
пиада комитетінен Спортты дамы-
ту дирекциясына берілді. Көктемде 
құжатқа байланысты айлықта-
рыңыздың кешіккенінен хабардар-
мыз. Қазір жағдай жақсарды ма?

– Иә, жыл басында проблема-
лар болды. Барлығына түсіністікпен 

қарадық. Қазір бәрі реттелді. Сосын 
боксшылардың жалақысы да өсті. 
Менің айлығыма да ақша қосыл-
ды. Боксшылардың жалақысы 
бұрынғымен салыстырғанда 30-40 
мың теңгеге өсті. Одан бөлек, бокс-
шылардың барлығына бірыңғай жей-
де берілді. Бұл былтыр алынып қой-
ған екен. Сол енді қолымызға жетті. 
Спортшылар бұған қатты қуанып 
қалды.

– Былтыр Дубайдағы Азия 
чемпионатында бапкерлердің кей-
біреуі «Маңғыстау», «Шымкент» 
деген жазумен жүрді. Енді ондай 
кемшіліктер жіберілмейтін шығар?

– Бұл дегеніміз – еліміздің имиджі. 
Сондықтан ондайларға енді қатты мән 
беріледі. Қазіргі кезде боксшылар мен 
бапкерлерге бірыңғай жейде толықтай 
берілді. Сондықтан бапкерлер алдағы 
жарысқа толықтай «Қазақстан» деген 
жазуы бар жейдемен барады. 

– Қамшыбек Қоңқабаев кәсіпқой 
боксқа ауысқан соң, аса ауыр сал-
мақта оның орнын кім басады?

– Қазір Нұрлан Сапарбай мен 
Дамир Тойбай секілді жігіттеріміз 
бар. Оларға да барлығын түсіндіріп 
жатырмыз. Ал Қамшыбек жайлы ай-
тар болсам, ол тамыз айында ұлттық 
құрама қатарына қайта қосылады. 
Сөйтіп Азия чемпионатына қатысады 
деп жоспарлап отырмыз. 

– Жақына радағы басты жоспар?
– Елорда кубогынан кейін Түркияда 

оқу-жаттығу жиынын өткіземіз. 

Әңгімелескен –
Бек ТӨЛЕУ

Қайрат Қайрат СӘТЖАНОВ, СӘТЖАНОВ, 
БОКСТАН ҚАЗАҚСТАН ЕРЛЕР ҚҰРАМАСЫНЫҢ БАС БАПКЕРІ:

ЖЫЛ БАСЫНДА 
ПРОБЛЕМАЛАР БОЛДЫ, 
БАРЛЫҒЫНА 
ТҮСІНІСТІКПЕН ҚАРАДЫҚ

ЖАҚЫНДА ЕЛІМІЗДІҢ БАС ҚАЛАСЫНДА БОКСТАН «ЕЛОРДА 
КУБОГЫ» САРАПҚА САЛЫНАДЫ. ОҒАН ҚАТЫСУҒА АЛЫС-ЖАҚЫН 
ЕЛДЕН МЫҚТЫ ДЕГЕН ҚҰРАМАЛАР ӨТІНІШ ТҮСІРГЕН. БАЙРАҚТЫ 
БӘСЕКЕНІҢ АЛДЫНДА ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНЫҢ БАС 
БАПКЕРІ ҚАЙРАТ СӘТЖАНОВПЕН СҰХБАТТАСҚАН ЕДІК. 

ГУРАЛЬСКИ 
«ҚАЙРАТТАН» КЕТТІ
АЛМАТЫНЫҢ «ҚАЙРАТ» КОМАНДАСЫНЫҢ КАПИТАНЫ 
ЯЦЕК ГУРАЛЬСКИ КОМАНДАДАН КЕТТІ.

Польша құрамасының капитаны «Қайратқа» 2020 жылы қаңтарда келді. 
Ол осы аралықта 37 матчқа қатысқан.

2020 жылы Қазақстан чемпионы атанды. Былтыр ел кубогында топ жарған.
Осы жылы «Қайраттың» капитаны болып, 8 ойында команданы алаңға 

бастап шыққан.
Енді Гуральский Германияның «Бохум» клубына ауысуы мүмкін.

МӘСКЕУДІҢ ЦСКА 
КЛУБЫНЫҢ БАПКЕРЛІК 
ШТАБЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕП 
ЖҮРГЕН ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
МАМАН ГРИГОРИЙ 
БАБАЯН РЕСМИ ТҮРДЕ 
ҚЫЗМЕТІНЕН КЕТТІ.

ЦСКА қазақстандық маман-
мен келісімшартты ұзартпайты-
нын хабарлады. Сонымен қатар, 
осы уақытқа дейін бас бапкер бо-
лып келген Алексей Березуцкий 
қызметінен кетті. Енді команданы 
Владимир Федотов жаттықтыра-
тын болады.

Григорий Бабаян – 1980 жылы 
Алматыда дүниеге келген.  2008-
2014 жылы Қазақстан ұлттық 
құрамасының бапкерлік шта-
бында жұмыс істеген. Одан кейін 
«Астана» мен «Тобыл» клубын 
жаттықтырды.

БАБАЯН ҚАЗАҚСТАНҒА ОРАЛА МА? 
ЦСКА-ДАН РЕСМИ ТҮРДЕ КЕТТІ
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Сосын екінші таймда Адиев басқа-
ша жүріс жасады. Байтананың орны-
на Оразовты шығарды. Рамазан ша-
буыл мен қорғаныс арасын тамаша 
жалғай білді. Шабуылдағы жалғыз 
үмітіміз Абат Айымбетов жарады. 
Айналдырған санаулы минуттың 
ішінде екі гол соғып, аспандаған 
Әзербайжан құрамасын жерге түсірді. 
Қазақстан УЕФА-ға мүше болғалы 
отандастарымыздан ең көп ұтылған 
осы Каспийдің әр жағында бауырла-
рымыз екен. Қазақстанға жалпы саны 
бес рет есе жіберіпті. 

Бірінші ойынды ұттық, қоржында 
үш ұпай бар. Бірақ жаңа бапкер кел-
генде алғашқы ойынды сәтті бастай-
тынымыз бар. Кейін баз баяғы қал-
пымызға оралатынбыз. Михал Билек 
әлем чемпионатының іріктеу кезеңін-
де Шотландияны 3:0 есебімен жеңіп, 
екінші күні Ресейден 0:4 есебімен 
ойсырай ұтылған. Сосын Ұлттар ли-
гасында Литвадан сырт алаңда үш 
ұпай алып, кейін топта соңғы орында 
қалып қойғанбыз.

Бірақ Адиев ондайлардың қата-
рынан емес екен. Әзербайжанның 
мәселесін шешкен соң, Словакияға 
барды. Трнава қаласында өткен ой-
ында қарсыластың құрамында Милан 
Шкринар, Станислав Лоботка, Юрай 
Куцка, Владимир Вайсс секілді Еуропа 
футболына есімі жақсы таныс футбол-
шылар жүрді. Алайда іс жүзінде бүкіл 
ойын бойы словактар өз өнерін көр-
сете алған жоқ. Мұнда да Адиевтің 
амалы іске асқандай көрінеді.

Келесі кезек Беларусь құрамасына 
келді. Бұлар санкцияға байланысты 
ойындарын өз елдерінде қабылдай 
алмайды. Сондықтан бейтарап мем-
лекетте ойнау керек. УЕФА Сербияны 
ұсыныпты. Матч дәл жаңбырлы күні 
өтті. Ақ жауынның астында ойнау екі 
командаға да оңай соқпады. Бірінші 
таймда Ян Вороговскийдың пасын 
Абат Айымбетов голға айналдыра 
алған. Бұл «Реал Мадридтің» жұлды-
зы Карим Бензема стилінде соғылған 
тамаша доп болды. Өкінішке қарай, 
жеңісті соңына дейін ұстап тұра ал-
мадық. Үзілістен кейін алаңға кірген 
ойыншылар қателік жіберіп, қарсылас 
таразы басын теңестірді. Сөйтіп матч 
1:1 есебімен тең аяқталды.

Әйтеуір осы белорустармен жолы-
мыз болмайды. Неше рет кездессек те, 
бір де бір рет жеңе алмай жүрміз. Енді 
қыркүйекте астанада қарымта қайта-
рамыз деп үміттенеміз.

Маусымдағы ойындардың нүк-
тесі Словакиямен қойылды. Орталық 
Еуропаның футболшылары «Астана 
Арена» стадионына келді. Алғашқы 
үш ойындағы Қазақстан құрамасы-
ның қарқыны жанкүйерлердің деле-
бесін қоздырғандай. 30 мың адамға 
арналған стадионға 29 мың көрермен 
жиналды. 

Ұлттар лигасының жеребесі тар-
тылған бетте футбол сарап шылары 
Словакияны «С» ди ви зионындағы 
үшінші топ тың көш басшысы екенін 
айтып, оларға мерзімінен бұрын 
«В» диви зионының жолда масын 
беріп қойған еді. Себебі Сло вакия, 
жо ғарыда айтып өт кен дей, әлем дік 

рейтингте топ тағы өзге елдермен 
салыстыр ғанда әлдеқайда биік тұрған 
жоғары деңгейдегі құрама саналады. 

Мәселен, наурыз айындағы ФИФА 
рейтингінде Беларусь құрамасы 
93-орынға жайғасса, Әзербайжан фут-
болшылары 129-орынға тұрақтаған. 
Сонымен қатар Словакия құрамасын-
да доп тебетін футболшылардың дені 
Еуропаның ТОП-5 чемпионатында 
өнер көрсетеді. 

Атап айтар болсақ, қақпашы 
Доминик Грейф пен қорғаушы 
Мартин Вальент Испанияның 
«Мальоркасында» ойнаса, Марек 
Родак Англияның «Фулхэм» клубы-
ның қақпасын күзетеді. Ал Юрай 
Куцка «Уот фордтың» шабуылшы-
сы. Милан Шкриньяр («Интер»), 
Станислав Лоботка («Наполи»), Давид 
Стре лец («Спе  ция») Италия А серия-
сы ның ойын шылары. Одан бөлек, Гер-
мания, Нидерланд, АҚШ, Түр кия чем-
пионаттарында да бақ сынайтын фут-
болшылары же терлік. Ал Қазақстан 
құра ма сында шетел біріншілігінде 
доп те бетін екі-ақ ойыншы бар. Бірі – 
Нұрәлі Әліп («Зенит», Ре сей), екін шісі 
– Ян Вороговский (RWDM, Бельгия).

Дей тұрғанмен, біздің жігіт тер 
үздік футболшылармен жасақ талған, 
Еуропаның сарапшылары мақтаған 
азулы Словакияны екі ойында да қал-
пақпен ұрып алды. Алдыңғы дүйсен-
біде Трна вадағы «Сити Аренада» өт-
кен бірінші матчта Қазақстан Ми лан 
Шкриньяр бастаған алаң қо жайын-
дарын 1:0 есебімен тізе бүк тірді. Ойын 

тағдырын шешкен жалғыз голды кез-
десудің 26-минутында «Астананың» 
жар тылай қорғаушысы Аслан Дара-
баев соқты. Бұл жеңілісті слова кия-
лық футбол жанкүйерлері де, сол 
елдің футболға жауапты мамандары 
да ауыр қабылдады. Сөйтіп, матчтың 
ертесі күні Словакия футбол федера-
циясының басшылығы бас жаттықты-
рушы Штефан Тар ковичті қызметінен 
алып тастады. Бұрындары, әдетте, 
жеңілістен көз ашпайтын Қазақстан 
құрама сының бапкерлері бірінен соң 
бірі қызметінен кетіп жататын. Енді, 
міне, кезек қарсыластарға да жеткен 
сияқты.

Араға апта салып елордадағы 
«Астана Арена» стадионында ұйым-
дастырылған қарымта кездесуде 
жерлестеріміздің жі герлі жеңісімен 
аяқталды. Өз жерінде, жанкүйер-
лерінің ал дында рейтингте екінші 
жүз діктің қатарында орналасқан Қа-
зақстаннан жеңіліп, қолда тұрған 
маңызды ұпайынан айырылған 
Словакия футболшылары елор даға 
есе қайтару үшін және өзде ріне тиесілі 
болған алты ұпай дың ең құрығында 
үшеуін олжалау мақсатында келгені 

анық еді. Алайда Қазақстан құра-
ма сының намысты жігіттері қар сы -
ластарына үш ұпай былай тұр сын, 
соқыр ұпай да ұстатқан жоқ.

Жалпы айтқанда,  Магомед 
Адиевтің ұлттық құрамаға келуі мен 
біздің жігіттердің ойыны да, нәти-
желері де жақсара бастады. Бас бапкер 
құрамаға тәжірибелі ойыншылармен 
қатар жас футболшыларды шақырып, 
жастарға се нім білдірді. Өз кезегінде 
олар Адиев тің сеніміне селкеу түсір-
меді. Кешегі матчтағы Елхан Ас танов 
пен Рамазан Оразовтың ойындарына 
жанкүйерлер де, бапкерлер құрамы 
да дән риза. Сондай-ақ ресейлік ма-
ман өзінің өзгерістерден қорықпай-
тын тәуе келшіл және бәрін алдын ала 
болжай алатын мықты стратег бапкер 
екенін байқатты. 

Мәселен, маусым айындағы төрт 
ойында да қарсыластарды қате лестіру 
үшін барлық матчта бес қорғаушымен 
ойнады. Бір ақ сырт алаңдағы кез-
десулерде қар сы шабуылға, үйдегі 
ойындарда ша буылға көбірек көңіл 
бөлді. Айталық, кешегі Словакиямен 
болған кездесуде әдеттегідей бес қор-
ғаушымен ойнаса да, сол қап  талдың 

қорғанысына Ти  мур Дос  мамбетовті 
жауапты етіп қойды да, жартылай 
қор ға нысқа, яғни оның жоғары жа ғы-
на осы қанат арқылы шабуыл дайтын 
тағы бір қорғаушы Ян Вороговскийді 
шығарды. Ал оң қапталға Михаил 
Габышевты, одан жоғарыға Елхан 
Астановты қой ды. Орталық жарты-
лай қор ғаныста Асхат Тағыберген 
мен Аслан Дарабаев, шабуылда Абат 
Айымбетов ойнады. 

Қарсыластың қорғаушылары көп 
сәтте Айымбетов пен орталық жар-
тылай қорғаушыларды тұ сап ұстауға 
тырысты да, қаптал дағы футболшыла-
рымызды ұмыт қал дырды. Алғашқы 
гол соғы лар сәтте Словакияның екі 
қор ғаушысы Айымбетовті «жабуға» 
ты ры сып, Вороговскийді қа раусыз 
қалдырды. Сөйтіп, Ян еш қиын дықсыз 
допты қақпаға енгізді. Байқасаңыздар, 
кешегі ойындағы біздің құраманың 
екі голы да, шабуылдары да қаптал 
арқылы ұйымдастырылды. 10 күн 
бұрын ғана ұлттық құрамада дебют 
жа саған Елхан Астанов төртінші матч-
тағы тұңғыш голын тағы да сол қап-
талдан ұйымдастырылған шабуылдан 
кейін соқты. 

Екінші таймда физикалық тұрғыда 
шаршай бастаған Қа зақ стан құрамасы 
басымдықты словакиялықтарға беріп 
қойды. Нәти жесінде, қонақтар екін-
ші тайм ның басында Матуш Берон-
ның голынан кейін есеп айырмасын 
қысқартты. Ойынның қалған уа қы-
тында да қарсыластар Игорь Шацкий 
қорғаған қақпаға толассыз шабуыл ұй-
ымдастырғанымен, оның бірде-біре-
уін голға айналдыра алмады. 

Осылайша, Қазақстан құра масы 
Словакияны екі ойында да жеңіп, 
тарихи нәтижеге қол жет кізді. Төрт 
ойыннан кейін 10 ұпай жинаған жер-
лестеріміз «С» лига сының үшінші 
тобында жеке-дара көш бастады. Екі 
жеңісі бар Словакия алты ұпаймен 
екінші орнын сақтап қалса, топтағы 
екін  ші ойында өз алаңында Бела русь 
құрамасынан басым түскен Әзер-
байжан төрт ұпаймен үшінші са тыға 
көтеріліп алды. Бір ғана ұпайы бар 
Беларусь соңғы орында қа лып қойды. 

Енді қыркүйекте Беларусь және 
Әзербайжан құрамаларымен кезде-
семіз. Егер сол ойындардың кемі біре-
уін ұтсақ, өз тобымызда топ жарамыз. 
Бұл дегеніңіз Қазақстанның Ұлттар 
лигасының В дивизионына көтеріле-
уіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
2024 жылғы Еуропа чемпионатының 
жолдамасына таласуға мүмкіндік ту-
ады деген сөз. Яғни С дивизионының 
төрт тобындағы жеңімпаз өзара кез-
десіп, бір жолдамаға иелік етеді. Дәл 
қазіргі таңда Түркия, Грекия, Грузия 
және Қазақстан өз топтарында көш 
бастап тұр. 

Ол әзірге қарсылас құрамалардың 
бір де бірі жеңілісті өз еркімен мойын-
дамағанын айтты. Сөзінің жаны бар. 
Әзербайжан құрамасының бас бап-
кері екі доп жіберсе де, Қазақстанның 
жеңісін кездейсоқ деген еді. Бірақ 
ондайларға Адиевтің айтары бар. Аз 
сөйлеп, көп жұмыс істеу. Бастысы, 
мықтылығын алаңда көрсету. Әзірге 
Мұсаұлының бұл жоспары жүзеге 
асып тұр. 

Бек ТӨЛЕУ

10 КҮН БОЙЫ
ҚУАНЫШҚА БӨЛЕГЕН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМА

Қазақстан құрамасының құдіреті неде болып тұр? Мен киім ауыстыратын 
бөлмеде жігіттерге өз сөзімді айттым. Футболда жеңіспен қатар жеңіліс 
бар. Әртүрлі жағдайлар бола береді. Мысалы, Беларусьпен ойында тіпті 
қарсыласқа есе жіберіп қоя жаздадық. Бапкерлер штабының ең басты 
жеңісі – футболшылардың басын біріктіре алды. Қандай мықты тактик 
бапкер болсаң да, ынтымақ-бірлік болмаса, бәрі бекер. Егер ондай 
ұжымдық қарым-қатынас орнаса, нәтиже де келеді. Ал жағдай басқаша 
өрбісе, супержаттықтырушының өзі ештеңе істей алмайды», дейді 
Магомед Адиев. 

Турнир кестесі

№ Құрама Ойын Жеңіс Тең Жеңіліс Доп 
айырмасы Ұпай

1  Қазақстан 4 3 1 0 6-2 10
2  Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3  Әзербайжан 4 1 1 2 2-3 4
4  Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

1
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ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫНЫҢ 
ДЗЮДОШЫЛАРЫ МАУСЫМНЫҢ  
24-26 АРАЛЫҒЫНДА МОҢҒОЛИЯНЫҢ 
ҰЛАН-БАТЫР ҚАЛАСЫНДА ГРАНД 
СЛАМ БӘСЕКЕСІНДЕ БАҚ СЫНАЙДЫ. 
БҮГІНГЕ ДЕЙІН БЕЛГІЛІ БОЛҒАНДАЙ, 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРЫСҚА ӘЛЕМНІҢ 
29 ЕЛІНЕН 271 ДЗЮДОШЫ ҚАТЫСАДЫ 
ДЕП КҮТІЛУДЕ. 

ГРАНД СЛАМҒА 20 ДЗЮДОШЫ 
ҚАТЫСАДЫ

Қазақстан дзюдошылары қазіргі таңда Алматы 
облысына қарасты Олимпиадалық ізбасарлар да-
ярлайтын орталықта оқу-жаттығу жиындарын 
өткізіп жатыр. Халықаралық федерацияның 
таратқан мәліметі бойынша, Моңғолия астана-
сында өтетін жарысқа елімізден жалпы саны 20 
(13 ер, 7 қыз) дзюдошы қатысады. Атап айтсақ, 
Нұрбол Сүлейменов баптайтын ерлер құрама-
сының сапында Бауыржан Нарбаев (60 келі), 
Қанат Сейілхан (60 келі), Елдос Сметов (66 келі), 
Ғұсман Қырғызбаев (66 келі), Ерлан Серікжанов 
(73 келі), Аңсарбек Ғайнуллин (73 келі), Бекәділ 
Шаймерденов (81 келі), Абылайхан Жұбаназар 
(81 келі), Ерсұлтан Мұзаппаров (90 келі), Дидар 
Хамза (90 келі), Нұрлыхан Шерхан (100 келі), 
Ислам Бозбаев (100 келі), Әділ Оразбаев (+100 
келі) сынды балуандарымыз бар. Әйелдер 
арасындағы жарысқа бас бапкер Ерлан 
Алпысбаев Абиба Абужақынова (48 келі), 
Самалай Ерғалиева (63 келі), Зере Бектасқызы 
(70 келі), Екатерина Токарева (70 келі), Аруна 
Жангелдина (–78 келі), Назгүл Маратова (+78 
келі), Камила Берліқаш (+78 келі) сынды бойжет-
кендерді қосуды жоспарлап отыр. 

АЛҒАШҚЫ АЛАМАННАН  
ҮШ МЕДАЛЬ АЛДЫҚ

Қазақстанның ерлер құрамасы ақпан айының 
17-19 аралығында Израильдің Тель-Авив қала-
сында өткен Гранд-Слам турнирінде 1 күміс, 2 
қола медаль жеңіп алды. Бұл дзюдошылары-
мыздың биылғы жылға жоспарланған алғашқы 
жарысы болатын. Онда 60 келі салмақта өнер 
көрсеткен Бауыржан Нарбаев күміс медаль ен-
шілесе, дәл осы салмақта ел намысын қорғаған 
Мағжан Шамшаддин қола медальға ие болды. 
Сонымен қатар, 73 келіде күрескен Жансай 
Смағұлов та үздік үштіктен көрініп, Гранд Слам 
бәсекесінің жүлдегері атанды. 

Былтыр Токио олимпиадасынан кейін 66 келі 
салмаққа ауысқан Елдос Сметов Израиль астана-
сындағы аламанда жаңа салмақта бағын сынаған 
еді. Өкінішке қарай, Сметовтің сол сында жолы 
болмады. Ол бірінші айналымда нидерландтық 
балуанды жеңгенімен, екінші айналымда испа-
ниялық қарсыласынан айласын асыра алмады. 
Көптеген халықаралық жарыстардың жеңімпа-
зы, әлем чемпионатының күміс медаль иегері 
Ғұсман Қырғызбаев та 66 келіге өтіп, оның да 
алғашқы Гранд Слам сайысы сәтсіз аяқталды. 
Ғұсман екінші айналымда украиналық балуан-
нан ұтылды. 

АНТАЛЬЯДАҒЫ 
«ДЕМАЛЫС»

Сәуір айында Түркияның Анталья қаласын-
да тағы бір Гранд Слам жарысының жалауы 
көтерілді. Қазақстан құрамасы бұл бәсекеге 23 
балуаны қосып, барлығы да бос қайтты. Ең жоға-
ры нәтижеміз 73 келідегі Жансай Смағұловтың 
бесінші орны болды. Өкініштісі сол, Антальяға 
елімізден ең мықты деген балуандардың бәрі 
қатысты. 60 келіде Мағжан Шамшаддин мен 
Бауыржан Нарбаев, 66 келіде Елдос Сметов пен 
Ғұсман Қырғызбаев, 90 келіде Дидар Хамза, 100 
келі салмақтың тізгінін ұстаған Ислам Бозбаев 
Түркия төрінде төселген татамиде бірінен кейін 
бірі жығылып жатты. Медаль алуға мүмкіндігі 
болған балуанның бірі Жансай Смағұлов бола-
тын. Ол өз тобында бірінші орын алып, жарты-
лай финалға шыққанымен Грузия балуанынан 
жеңіліп қалды. Дәл осы белдесуде отандасымыз 

КІЛ МЫҚТЫДА КІМ МЫҚТЫ?
МОҢҒОЛИЯНЫҢ ҰЛАН-БАТЫР ҚАЛАСЫНДА ДЗЮДОДАН ГРАНД СЛАМ ТУРНИРІ ӨТЕДІ

тізесінен жарақат алып, қола ме-
даль үшін болған белдесуге шыға 
алмай, бесінші орынмен шектел-
ді. Жансай қазіргі күні жарақатын емдетумен 
жүр. Ұлан-Батырдағы Гранд Сламға қатыспай-
ды. Егер бәрі жақсы болып, қатарға қосылып 
жатса, тамыз айында өтетін Азия чемпионатын-
да бақ сынауы мүмкін. 

АЗИЯНЫҢ МЫҚТЫЛАРЫ  
ЕЛОРДАДА БАС ҚОСАДЫ

Азия чемпионаты демекші, биыл құр-
лық біріншілігі Нұр-Сұлтан қаласында өтеді. 
Қытайдың Ханжчоу қаласында өтуге тиіс 
Азия ойындары келесі жылға шегерілгендік-
тен Азияның дзюдо қауымдастығы құрлықтық 
жарысты өткізу туралы шешім қабылдап, оны 
елімізге сеніп тапсырды. Халықаралық дзюдо 
қауымдастығының күнтізбесінде Азия чемпио-
наты 4-7 тамыз аралығына жоспарлаған. 

Былтыр Азия чемпионаты Қырғызстанның 
Бішкек қаласында өтті. Онда Қазақстан құра-
масының балуандары 2 күміс, 2 қола медаль 
алып, командалық есепте алтыншы орынға ие 
болды. Оңтүстік Корея 5 алтын, 5 күміс, 8 қола 
медальмен бірінші орынға ие болса, Қытай мен 
Өзбекстан 3 алтын, 2 күміс, 6 қола медальмен 
екінші-үшінші орындарды бөлісті. 

ЖАНСАЙДЫҢ ҒАНА 
ЖАҒДАЙЫ ЖАҚСЫ

Осы аптаның басында Халықаралық дзюдо 
қауымдастығы әлемдік рейтингті қайта түзді. 
Қазақстан дзюдошыларының арасында Жансай 
Смағұловтан басқасының барлығы ондықтың 
ауылынан алыс жатыр. 

 Жансай жаңадан жасалған рейтингте бесінші 
орында тұр. Биылғы жылдың екі бірдей Гранд 
Сламында үздік бестікте болған балуанымыз 
860 ұпайға ие болды. Алдымен Тель-Авивтегі 
қола медалі үшін 500 ұпай берілсе, Антальядағы 
бесінші орынға 360 ұпай алды. 

Кезінде үздіктер қатарында жүретін Елдос 
Сметов жаңа салмақтағы нәтижесі көңіл қуан-
тарлықтай емес. Жылдың басынан бері ол екі 
жарысқа қатысып, 360 ұпай алды. 66 келі сал-
мақта күресуді енді ғана бастаған спортшымыз 
89-орында тұр. Ал, дәл осы салмақтағы тағы бір 

балуанымыз Ғұсман Қырғызбаев 480 ұпаймен 
72-орында. Яғни, Сметовтен 17 сатыға жоғары. 

Қазақстан дзюдошылары арасында нәтижесі 
жағынан алда тұрған балуандарымыздың бірі 
Камила Берліқаш. +78 келі салмақта ел намысын 
қорғап жүрген бойжеткеніміз әлемдік рейтингте 
31-орынға жайғасқан. Дәл осы салмақтағы 
Назгүл Маратова 36-орында. 

60 келі салмақта Мағжан Шамшаддин мен 
Бауыржан Нарбаевтың нәтижелері бір-біріне 
шамалас. Мағжан тізімде 38-ші тұрса, одан екі 
саты төмен Бауыржан Нарбаев орналасқан. 

90 келі салмақта 2019 жылғы Азия 

чемпионатынан бері бірде-бір жарыста жүлде 
алмаған Ислам Бозбаевтың 100 келіге ауысқа-
ны қалай болар екен? Токио олимпиадасынан 
кейін жаңа салмаққа өткен Бозбаев биылғы екі 
жарыста жүлдесіз қалды. Сол сияқты 81 келіден 
90 келіге ауысқан Дидар Хамзаның да ұлттық 
құрамада жүріп жүлде алмағанына біраз жыл-
дың жүзі болды. Ислам «су жаңа салмағында» 
107-орында тұр. Ал Дидар болса 90 келі тарта-
тын балуандардың арасында 202-орында. Екі 
балуанымыз да жаңа салмаққа енді өтіп жатыр. 
Сондықтан бұл жігіттер үшін кез келген жары-
стың маңызы өте зор.

Дайындаған – Едіге ОРАЗ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФУТБОЛ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫ 2026 ЖЫЛЫ ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫН ҚАБЫЛДАЙТЫН  
16 ҚАЛАНЫ АТАДЫ.

Матчтар мына қалаларда өтеді: Атланта, 
Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, 
Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк не-
месе Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-
Франциско мен Сиэтл (барлығы – АҚШ), 
Гвадалахара, Мехико және Монтеррей (бар-
лығы – Мексика), Торонто мен Ванкувер 
(Канада).

2026 жылғы әлем біріншілігі алғаш рет 
үш елде ұйымдастырылмақ – Мексика, 
АҚШ және Канаде. Сонымен қатар тұңғыш 
рет доп додасына 48 команда қатысады.

ФИФА 2026 ЖЫЛҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫН 
ҚАБЫЛДАЙТЫН 16 ҚАЛАНЫ АТАДЫ

«ГОЛДЕН СТЭЙТ УОРРИОРЗ» –
NBA ЖЕҢІМПАЗЫ
«ГОЛДЕН СТЭЙТ УОРРИОРЗ» 
БАСКЕТБОЛШЫЛАРЫ ПЛЕЙ-
ОФФТЫҢ ФИНАЛДЫҚ СЕРИЯСЫНЫҢ 
АЛТЫНШЫ МАТЧЫНДА 
«БОСТОНДЫ» ЖЕҢДІ.

Осылайша команда АҚШ Ұлттық ба-
скетбол қауымдастығының жеңімпазы 
атанды.

Бостондағы кездесу 103:90 (27:22, 27:17, 
22:27, 27:24) есебімен қонақтар пайдасына 
шешілді. Ең нәтижелі ойын көрсеткендер – 
«Голден Стэйт» қорғаушысы Стефен Карри 
мен «Бостон» шабуылшысы Джейлен 
Браун. Екеуінде де 34 ұпайдан бар.

«Голден Стэйт» ҰБҚ жеңімпазы атағын 
осымен жетінші рет иеленіп отыр.
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Детство будущего голкипера про-
шло в южном Казахстане. Как и все 
мальчишки, гонял на пустыре мяч. 
Однажды не пришёл на игру вратарь 
уличной команды. Его место занял 
Куралбек. К удивлению, многих, от-
стоял в уверенно, вытащил несколь-
ко опасных ударов. Через несколько 
таких игр понял: его место в воротах. 
Тем более и рост позволял, и реакция 
была. А остальное – дело наживное.

В 1968 году парня заметили на об-
ластных соревнованиях и пригласили 
в шымкентский  «Металлург», кото-
рый выступал в классе Б союзного 
чемпионата. В 70-м он практически 
без замен отыграл весь чемпионат.

– Обо мне начали писать газеты, – 
рассказывает Куралбек Досжанович. 
– И в разгар того сезона получил 
предложение перейти в команду 
высшей лиги. «Сватать» меня прие-
хали из ташкентского «Пахтакора».  
Обещали золотые горы. Я тогда был 
на перепутье. Не знаю, как сложилась 
бы моя спортивная карьера, если б 
не отец. «В «Кайрат» бы отпустил. 
А вот в «Пахтакор», – сказал отец, – 
не поедешь».

– По окончании сезона ко мне 
вновь пожаловали гости – уже 
кайратовцы. Начальник команды 
Сайляубек Есимбеков и тренер 

Владимир Болотов. Отец, выслушав 
их, сказал: «Пока ему рановато. Пусть 
поиграет дома. А там видно будет». 
Но через некоторое время нам домой 
приехал Каркен Ахметов, возглавляв-
ший Спорткомитет Казахской ССР. 
На сей раз отец смягчился, но поста-
вил условие:  «Вот женится, отпущу. 
А то в городе испортится».

У меня к тому времени была де-
вушка. Мы с ней как раз думали о 
свадьбе, и, конечно, тут же подали 
заявление в загс.

Через 22 дня, столько времени 
мы были на сборах, главный тренер 
Виктор Корольков отпустил меня на 
два дня в Чимкент. Там мы с Дарихой 
и отпраздновали свое бракосочета-
ние. 45 лет с тех пор вместе.

...В команде новичка встрети-
ли дружелюбно. Но конкуренция за 
место в составе была нешуточной. 
В том числе и в воротах. Тогда за 
«Кайрат» выступали известные на 
весь Советский Союз голкиперы 
Вячеслав Бубенец и Виктор Шведков. 
С амбициями были также молодые 
стражи ворот Валерий Степанов и 
Евгений Кожемяко.

– Я очень хотел играть, – вспоми-
нает ветеран. – Поэтому на трениров-
ках ловил каждый совет старших то-
варищей. А когда слышал за спиной, 

что, мол, сыроват, нисколько не оби-
жался. После тренировок просил ко-
го-нибудь задержаться и побить мне 
по воротам. Чаще всего своего друга 
Сеильду Байшакова. Мы пришли в 
команду практически одновременно, 
на базе делили номер.

Вообще, в «Кайрате» тех лет была 
прекрасная атмосфера. Друг на дру-
га не кричал, тем более на молодых. 
Опытные ребята на тренировках опе-
кали молодёжь, подсказывали, где 
допустил ошибку, как лучше действо-
вать в той или иной ситуации. Учили 
мыслить на поле.  И никакого «звезд-
няка».  Знаменитые Сергей Рожков, 
Валентин Дышленко, Борис Ищенко, 
Олег Долматов, Владимир Асылбаев, 
Александр Жуйков по первой же тво-
ей просьбе приходили на помощь.

Иногда, когда команда трениро-
валась на сборах в Леселидзе, по-
сещал тренировки известных вра-
тарей Рамаза  Урушадзе («Динамо» 
Тбилиси») и Евгения Рудакова 
(«Динамо» Киев). Они были в то время 
лучшими в Союзе. Помню, Корольков 
говорил: «Правильно. Приглядывайся 

к мастерам. Учись». Это были свое-
го рода теоретические занятия.

– В сезоне-71 чувствовал, что не 
заслужил ещё место в основе, но на 
каждый матч дублёров выходил с 
хорошим настроем. Это не осталось 
незамеченным. Рожков подбодрил, 
помню: «Ты был лучшим в соста-
ве дублёров в последних матчах. 
Готовься. Скоро пробьет и твой час». 
Как в воду смотрел Егорыч. 18 июля 
1971 года, когда «Кайрат» принимал 
минское «Динамо», мне предостави-
ли шанс.

После первого тайма мы прои-
грывали 2:3. В перерыве состоялся 
серьёзный разговор, и второй тренер 
Болотов предложил вместо Шведкова 
выпустить меня. Ребята одобрили та-
кое решение, подходили, подбадри-
вали. А Рожков, похлопав по плечу, 
сказал: «Курал, не волнуйся, когда-то 
надо начинать».

Когда выходил на поле, глянул на 
трибуны и ноги затряслись. Стадион 
был забит до отказа. Болельщики что-
то кричали. Я ничего не слышал. Мои 
мысли были об одном: не подвести 

коллектив. Понимая мое состояние, 
защитники пару раз дали возмож-
ность почувствовать мяч, отдав пас 
мне. После этого я пришел в себя. 
Дважды сыграл удачно на выходах, 
один раз парировал удар на угловой.

Спустя годы трудно в деталях 
вспомнить, что происходило на поле. 
Команда поймала кураж и ушла от 
поражения – 3:3. На разборе меня 
похвалили, но предупредили – не 
зазнавайся.

Первый успех окрыляет. И я по-
чувствовал уверенность. Особенно 
после первого выездного матча про-
тив принципиального соперника – 
«Пахтакора». Каждая встреча с сосе-
дями была сверхупорной. Выстояли 
– 1:1. С тех пор тренеры стали мне 
доверять. И в основе я проводил боль-
ше матчей, чем за дубль.

После окончания футбольной 
карьеры знаменитый вратарь рабо-
тал в родной команде начальником, 
директором, затем президентом 
Футбольной ассоциации страны. 

Алим АНАПЬЯНОВ

КОГДА ВЫХОДИЛ НА ПОЛЕ, 
ГЛЯНУЛ НА ТРИБУНЫ И НОГИ ЗАТРЯСЛИСЬ

В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТА «ҚАЗАҚ СПОРТЫ» ВСПОМИНАЕТ 
ПРОСЛАВЛЕННОГО ГОЛКИПЕРА «КАЙРАТА» 70-Х-80-Х КУРАЛБЕКА 
ОРДАБАЕВА. ОН НАЧАЛ ИГРОВУЮ КАРЬЕРУ В РОДНОМ ЧИМКЕНТЕ. 
В 1971 ГОДУ БЫЛ ПРИГЛАШЕН В ГЛАВНЫЙ КЛУБ КАЗАХСТАНА – 
АЛМА-АТИНСКИЙ «КАЙРАТ» И БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ НОВИЧКОМ 
ЧЕМПИОНАТА СССР. 12 ЛЕТ БЫЛ ОСНОВНЫМ ВРАТАРЕМ ЭТОЙ 
КОМАНДЫ.

Куралбек Ордабаев вошел в историю отечественного футбола, как специалист номер 
один из вратарского цеха по отражению одиннадцатиметровых.

Победа в Международном турнире на приз еженедельника «Неделя» в январе 1981 года, была одержана благодаря стараниям всего 
коллектива команды «Кайрат», которым руководил Игорь Волчок. И конечно мастерству Куралбека Ордабаева, который отразил в 
серии послематчевых пенальти удар от московского динамовца Александра Минаева.

Куралбек Куралбек ОРДАБАЕВ:ОРДАБАЕВ:

ПОХОД НА АЗИЮ 
В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ АЗИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ В СЕУЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ШКОЛЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ САБЛИСТ 
АРТЁМ САРКИСЯН ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ. 

Как отмечают в Нацио-
нальной федерации фехтова-
ния Казахстана, бронза далась 
представителю Караганды во-
все не легко.

Со счётом 15:14 в 1/32 фина-
ла Саркисян победил представи-
теля Ирана – Али Пахдамана, 
который является четвёртым но-
мером в Азии и входит в топ-16 
международного рейтинга FIE. 

Затем в 1/16 финала кара-
гандинец сломил сопротивле-
ние Лин Ксиао (КНР) 15:12. В 
чет вертьфинале одолел спор-
тсмена из Японии Мао Кокубо 
с преимуществом в один удар 
(15:14). 

А вот в полуфинале Артём 
уступил победителю и хозяину 
азиатского первенства Бонгил 
Гу со счётом 10:15.

«Награда является очень 
ценной для всего фехтования, 
в особенности для мужской 
сабли, поскольку она стала 
третьей личной медалью са-
блистов-мужчин на взрослом 
чемпионате Азии. До Артёма на 
пьедестал в этом виде поднима-
лись Сергей Смирнов (серебро 
2003 года в г. Чангмей, Таиланд) 
и Игорь Цель (бронза 2005 года 
в г. Кота-Кинабалу, Малайзия)» 
– говорится на странице феде-
рации.

Лидеры посева в фина-
ле одолели Марию Лурдес 
Карле (Аргентина) / Марию 
Тимофееву (Россия). Матч 
начался с размена брейками, 
но затем Марии активизиро-
вались и три раза подряд взя-
ли подачу соперниц, выиграв 
партию со счетом 6:2.

Во втором сете ключевой 
момент наступил при счёте 
3:3: Анне и Валерии удалось 
сделать два брейка и выи-
грать партию – 6:3.

На решающем супер 
тай-брейке казахтанско-у-
краинский дуэт отыграл два 
матч-пойнта и вырвал побе-
ду – 14:12.

Титул во Франции стал 
для Данилиной 25-м в пар-
ном разряде в карьере, из 
которых 24 она выиграла 
под эгидой Международной 
теннисной федерации (ITF), 
а ещё она победила с бра-
зильянкой Беатрис Хаддад 
Майей в январе этого года 

в Сиднее на турнире се-
рии WTA250. Со Страховой 

Данилина выиграла уже пя-
тый совместный турнир.

ОДНА ПОБЕДА НА ДВОИХ 

ЗАЙНУТДИНОВ ОСТАЁТСЯ В ЦСКА 

КАЗАХСТАНКА АННА ДАНИЛИНА С УКРАИНСКОЙ 
ТЕННИСИСТКОЙ ВАЛЕРИЕЙ СТРАХОВОЙ ВЫИГРАЛА 
ТУРНИР ВО ФРАНЦИИ С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 60 
ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. 

КАЗАХСТАНСКИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК БАХТИЕР ЗАЙНУТДИНОВ 
ВОШЕЛ В СОСТАВ МОСКОВСКОГО ЦСКА, КОТОРЫЙ НАЧНЕТ 
ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ ФУТБОЛЬНОМУ СЕЗОНУ В РОССИИ.

Клубная пресс-служба объявила, что «красно-синие» собрались на 
подмосковной базе в Новогорске, где стартовали летние сборы.

Подготовку к сезону российская команда начнет в следующем составе:
Вратари: Акинфеев, Тороп, Шайхутдинов;
Защитники: Дивеев, Набабкин, Щенников, Фукс, Карпов, Лукин, 

Конюхов, Казаков;
Полузащитники: Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Кучаев, Бистрович, 

Ушаков, Ермаков, Тарба, Пряхин;
Нападающие: Заболотный, Гайч, Яковлев, Багринцев.
Добавим, ранее в российской команде сменился главный тренер – в 

ЦСКА пришел Владимир Федотов.

Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 
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Магомеда Адиева назначили главным в 
«Анжи» перед последним сезоном клуба в РПЛ. 
Махачкала к тому времени уже должна была 
вылететь (из-за поражения в стыках «Енисею» 
под руководством Скрипченко), но благодаря 
расформированию «Амкара» команда осталась 
в элите. Так задача дебютанта Адиева (до это-
го он работал главным только в молодежках, 
второй команде «Терека» и ПФЛ) сменилась 
с выхода из ФНЛ на сохранение прописки в 
Премьер-Лиге.

Заезжавший еще игроком в ЦСКА и дубль 
«Спартака» Адиев не справился – «Анжи» стал 
15-м и опустился сразу на два дивизиона. Все 
из-за финансовых проблем, которые преследо-
вали клуб на протяжении всего чемпионата. В 
итоге руководству РПЛ приходилось авансом 
переводить «Анжи» деньги за участие в розы-
грыше турнира, чтобы команда смогла доиграть 
оставшиеся матчи.

За вылет Адиеву сильно не доставалось. Даже 
наоборот – несмотря на катастрофу с финансами, 
тренер убеждал своих футболистов отказаться от 
бойкота (благодаря его усилиям состоялась игра 
с ЦСКА), выдавал локальные успехи (осенью 
«Анжи» побеждал «Зенит», «Динамо» и подни-
мался из зоны вылета) и старался даже в таких 
условиях развивать игроков. При нем в Премьер-
Лигу залетел будущий вратарь сборной России 
Дюпин, начал чаще играть мгновенно заинтере-
совавший «Ростов» Данил Глебов, а еще дебю-
тировал в РПЛ лучший бомбардир лиги прямо 
сейчас – Гамид Агаларов.

Весной 2019-го в «Анжи» все стало совсем 
плохо: например, с матча против «Краснодара» 
главная команда добиралась домой 14 часов на 
автобусе. Потеряв ряд игроков основы, послед-
ние 12 туров «Анжи» вообще не побеждал. Но 
и в такой ситуации Адиев находил возможность 
защищать своих футболистов: «Анжи» повезло с 
ничьей против «Динамо»? Знаете, а от кого-кого, 
а от вас я не ждал этого услышать. Повезло. Я в 
какой бы город ни приехал, везде мне говорят: 
«Анжи» повезло. Вы зайдите в эту раздевалку 
к людям, которые восемь месяцев не получали 
зарплаты. Повезло? При чем тут повезло? Нам 
каждую игру, каждое очко – повезло. Если вы 
так считаете, пускай повезло», – пылал Адиев 
на интервью.

«Морально вся команда была на грани: мы 
устали, но каждый раз Магомед Адиев знал, что 
сказать, и мы продолжали биться на поле. Не 
каждый тренер может выдержать такую ситуа-
цию и пойти с командой до конца», – вспоминал 
позже игрок того «Анжи» Гаэль Ондуа.

ПОСЛЕ «АНЖИ» ПРО АДИЕВА 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕ СЛЫШАЛИ В РПЛ. 

ОН ВЫСТРЕЛИЛ В КАЗАХСТАНЕ И 
ПОЛУЧИЛ ПРИГЛАШЕНИЕ В СБОРНУЮ

Уйдя из «Анжи», Адиев вошел в штаб 
Шалимова в «Ахмате», но покинул клуб менее 
чем через две недели – по слухам, из-за нараста-
ющего конфликта с главным тренером. На этом 
моменте Адиев пропал с радаров РПЛ – сперва 
мелькал на телевидении, проработал два года 
в «Чайке» из ФНЛ и уехал в карагандинский 
«Шахтер».

В Казахстане, бронзовым призером чемпи-
оната которого Адиев становился еще игроком, 
у тренера получилось намного продуктивнее – 
при проблемах с финансированием и клубной 
инфраструктурой (за нее клуб даже наказывали 
очками) он дошел до финала Кубка (проиграл 
там по пенальти) и почти пробился в групповой 
этап Лиги конференций.

В 2022-м тренер собирался подавать в от-
ставку из-за организационных проблем в клу-
бе. Новую команду искать не пришлось – в 
мае Адиева пригласили главным в сборную 
Казахстана.

«Когда работал в «Анжи», даже не думал о 
таком развитии карьеры. Вот такие повороты в 
жизни. Не мог подозревать, что окажусь в чем-
пионате Казахстана. Я не сразу принял решение, 
но после взвесил плюсы и минусы, решил кар-
динально сменить обстановку и уехал из России, 
– комментировал ситуацию Адиев. – Мне хоте-
лось попробовать, я оказался счастливчиком. 
Учитывал все риски, но мне интересно принять 
этот вызов».

РОССИЙСКИЙ ТРЕНЕР НАЧАЛ 
В СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА С 
ИСТОРИЧЕСКОГО УСПЕХА.  

ИГРОКИ ОТ НЕГО В ВОСТОРГЕ
Особых подвигов от Казахстана в текущей 

Лиге Наций никто не ждал – фаворитом группы 
изначально считалась Словакия, разобраться 
с которой на выезде не удавалось в том числе 
сборной России в отборе на ЧМ-2022. Но при 
Адиеве скромная команда начала вытворять 
что-то невероятное: все началось с победы над 
Азербайджаном, после которой российский 
тренер жестко прошелся по тренирующему 
соперника де Бьязи:

«Он сказал, что нам повезло? Тренер 
Азербайджана много говорит. Он и перед игрой 
много говорил, и сейчас. Мы – сборная, которая 
старается мало говорить и больше делать. Мне 
больше нечего к этому добавить».

Дальше было еще лучше. Казахстан сен-
сационно обыграл Словакию на выезде, а 
Магомед Адиев официально оформил уникаль-
ное достижение. При нем Казахстан впервые за 
все время пребывания в УЕФА победил в двух 
турнирных матчах подряд. После такого ни-
чья с Белоруссией, которая позволила команде 
Адиева стать первой в группе, поражала уже 
не так сильно.

В ответной встрече со Словакией, успевшей 
сменить тренера, Казахстан подтвердил, что 
успехи последних недель – не случайность. 
Оборонительный план Адиева с пятью защит-
никами (у российского тренера, кстати, регуляр-
но играет Нуралы Алип из «Зенита») сработал 
и сегодня. Еще в первом тайме Казахстан забил 

два, а после перерыва с трудом, но удержал 
преимущество.

«В чем феномен сборной Казахстана? Я в 
раздевалке так сказал – в футболе есть победы, 
есть поражения, и здесь могло быть по разно-
му, и в концовке в Белоруссии могли проиграть. 
Но это не меняет того фактора, что у нас есть 
раздевалка, – говорил Адиев после победы. – Я 
считаю, самый главный успех, который удался 
тренерскому штабу – это объединить раздевал-
ку, парней, идеи, что мы можем. Какой бы ты 
план не выстраивал, каким бы ты семи пядей во 
лбу тренером бы не был, это все херня».

После четырех матчей под руководством 
российского тренера Казахстан лидирует в сво-
ей группе Лиги Наций – у команды 10 очков, 
а Словакия отстает на 4 при том, что впереди 
осталось всего 2 матча. Судя по последним ре-
зультатам, этому Казахстану вполне по силам 
разобраться с Азербайджаном и Белоруссией. В 
таком случае сборная сможет пробиться в груп-
пу В – и это будет уникальным достижением.

Тем более футболисты от Адиева в востор-
ге. «Когда мы собрались, Магомед Мусаевич 
обозначил некоторые принципы, и мы все это 
пережили, становились какой-то семьей на че-
тыре игры. Я думаю, у нас получилось», – рас-
сказывал после победы вратарь сборной Игорь 
Шацкий.

А сам Адиев отметил вторую победу над 
Словакией огненной лезгинкой в раздевалке.

Но сенсации в любом случае придется по-
дождать: свои следующие матчи в Лиге Наций 
Казахстан проведет в сентябре.

ПРИ АДИЕВЕ СКРОМНАЯ КОМАНДА НАЧАЛА 
ВЫТВОРЯТЬ ЧТО-ТО НЕВЕРОЯТНОЕ. УСПЕХ 
ТРЕНЕРА СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ОБСУЖДАЮТ 
В РОССИИ. ЖУРНАЛИСТ SPORT24 ГРИГОРИЙ 
КАЛЕНОВ ПОСВЯТИЛ СТАТЬЮ ГЛАВНОМУ 
ТРЕНЕРУ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА МАГОМЕДУ 
АДИЕВУ ПОСЛЕ ЕГО ТРИУМФА В ЛИГЕ НАЦИЙ. 

УСПЕХ МАГОМЕДА АДИЕВА  УСПЕХ МАГОМЕДА АДИЕВА  
ОБСУЖДАЮТ В РОССИИОБСУЖДАЮТ В РОССИИ

Напомним, ранее Казахстану зо-
лото принесли Ерасыл Саулебеков 
(67) и Едиге Емберды (73)

Казахстанский штангист Денис 
Полубояринов выиграл золотую 
медаль на юношеском чемпионате 
мира в Мексике.

В весовой категории до 81 кило-
грамма он финишировал с побед-
ным результатом 323 (143+180) ки-
лограмма. Второе место в этом весе 
занял итальянец Якопо Фальсинотти 
- 293 (132+161), бронза досталось 
мексиканцу Ианну Баррерасу - 280 
(119+161).

Между тем Александра Беленко 
также завоевала «бронзу» на 
Чемпионате мира среди юношей по 
тяжелой атлетике. В первый сорев-
новательный день на помост миро-
вого первенства вышли девушки в 
категории до 40 килограммов. 

В «рывке» представительница 

Казахстана (ВКО) Александра 
Беленко реализовала все три подхо-
да и с результатом в 55 килограммов 
остановилась на третьей строчке 
турнирной таблицы.

Во втором упражнении наша 
спортсменка показала отличную 
борьбу, но не смогла реализовать 
третий подход и стала второй по ито-
гам упражнения и третьей в сумме 
двоеборья 125 (55+70).

«Золото» завоевала представи-
тельница Колумбии Эстрада Велез 
128 (55+73). На втором месте распо-
ложилась ВявхареАканша из Индии 
127 (59+68).

Напомним, ранее Казахстану зо-
лото принесли Ерасыл Саулебеков 
(67) и Едиге Емберды (73). При этом 
Ерасыл Умаров (55) и Александра 
Беленко (40) стали бронзовыми ме-
далистами турнира. ЮЧМ продлит-
ся до 18 июня.

«ЗОЛОТО» ИЗ МЕКСИКИ 
ТРЕТЬЕ ЗОЛОТО НА ЧМ-2022 ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ ЗАВОЕВАЛ 
ДЕНИС ПОЛУБОЯРИНОВ.

Последним местом работы тренера был «Локомотив» 
из Ярославля. Андрей Владимирович хорошо известен 
казахстанским болельщикам. В сезоне 2018/19 годов 
«Барыс» при Скабелке продемонстрировал лучший 
результат в истории регулярных чемпионатов по на-
бранным очкам.

Под его руководством «Барыс» дважды выиграл 
дивизион Чернышёва и дважды выходил в полуфинал 
Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Барыс» ожидает, что возвращение специалиста в 
Казахстан получится не менее продуктивным. В сле-
дующем сезоне клуб будет делать основной упор на 
молодых казахстанских игроков. В ближайшее время 

Скабелка совместно с руководством клуба займётся 
формированием своего тренерского штаба, а также ком-
плектованием состава «Барыса» на предстоящий сезон.

В СТОЛИЦЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ОТКРЫТЫЙ 
КУБОК ПО АРТИСТИЧЕСКОМУ ПЛАВАНИЮ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ГОДА ДЕТЕЙ. В СОРЕВНОВАНИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 80 ДЕТЕЙ 2010-2015 ГОДОВ 
РОЖДЕНИЯ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА.

Открытый кубок города Нур-Султан по артистиче-
скому плаванию прошел впервые благодаря поддержке 
Управления физической культуры акимата города Нур-
Султана и компании Mtex Management.

Участники и гости соревнований оценили высокий 
уровень организации и проведения турнира. Награждение 
победителей прошло в торжественной атмосфере.

Так, по итогам соревнований в произвольных груп-
повых программах 1-е места заняли команды города 
Талдыкорган (в категории А) и города Нур-Султан (в 
категории Б). В дуэтном выступлении победителями 
стали участники из команд городов Алматы, Караганда 
и Талдыкорган.

В сольных выступлениях наивысших оценок су-
дей удостоились Дания ШАУКЕНОВА и Елизавета 
ИСХАКОВА из Караганды, а также Тогжан ЖАКСЫЛЫК 
из Нур-Султана.

СКАБЕЛКА ВЕРНУЛСЯ В «БАРЫС» 
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «БАРЫСА» ОФИЦИАЛЬНО 
НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ СКАБЕЛКА. КОНТРАКТ С 
БЕЛОРУССКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ РАССЧИТАН НА 
ДВА СЕЗОНА ДО 30 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА

БАЛЕТ НА ВОДЕ
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ДЕРЕКНАМА

ФУТБОЛДАН ҰЛТТАР ЛИГАСЫ 
АЯСЫНДА ӨТКЕН ОЙЫНДА 
АУТСАЙДЕР САНАЛҒАН ҚАЗАҚСТАН 
ҚҰРАМАСЫ КЕЗЕКТІ МӘРТЕ АЗУЛЫ 
ҚАРСЫЛАСЫ СЛОВАКИЯНЫ 2:1 
ЕСЕБІМЕН ЖЕҢДІ. 

Бетті дайындаған – 
Қанат БАЙҰЗАҚ,

журналист, арнайы «Қазақ спорты» газеті үшін

ОЙЫНДАР ЖАЙЛЫ ДЕРЕКТЕР

Қазақстан – Словакия ойынына Ұлттар 
лигасы аясында жанкүйерлер ең көп  
жиналған матчтардың бірі болды 

2018 жыл. Қазақстан – Грузия – 0:2 (28 736 
жанкүйер);

Қазақстан – Словакия – 2:1 (27 715 жанкүй-
ер).

2018 жыл. Қазақстан – Латвия – 1:1 (21 463 
жанкүйер).

Ал «АстанаАрена» тарихындағы ең көп 
жанкүйер жинаған ойындар

2019 жыл. Қазақстан – Ресей – 0:4 
(29 582 жанкүйер);
2013 жыл. Қазақстан – Германия – 0:3 
(29 300 жанкүйер); 
2018 жыл. Қазақстан – Грузия – 0:2 
(28 736 жанкүйер).

Қазақстан құрамасы ұлттар лигасындағы 
ең көп жеңісіне қол жеткізді

2018 жыл. 1 жеңіс;
2020 жыл. 1 жеңіс;
2022 жыл. 3 жеңіс (әзірге).

Қазақстан құрамасы Ұлттар лигасындағы 
ең көп ұпайын жинады

2018 жыл. 5 ұпай;
2020 жыл. 4 ұпай;
2022 жыл. Әзірге 10 ұпай.

Қазақстан құрамасы 3ші мәрте бір іріктеу 
турнирінде қарсыласын 2 мәрте жеңе алды

2010 жылы өткен ӘЧна іріктеу кезеңі
Қазақстан – Андорра – 3:0;
Андорра – Қазақстан – 1:3.

2020 жылы өткен ЕУға іріктеу турнирі 
Қазақстан – Сан-Марино – 4:0;
Сан-Марино – Қазақстан – 1:3.

2022 жыл. Ұлттар лигасы
Қазақстан – Словакия – 2:1;
Словакия – Қазақстан – 0:1.

Ұлттар лигасында 
Қазақстанның қатысуымен өткен 
4 ойында қызыл қағаз көрсетілді

2018 жыл. Андорра – Қазақстан – 1:1 
(Серікжан Мұжықов – қызыл қағаз);

2018 жыл. Қазақстан – Андорра – 4:0 
(Жорди Алаез – қызыл қағаз);

2020 жыл. Қазақстан – Литва – 1:2 (Исламбек 
Қуат – қызыл қағаз);

2022 жыл. Қазақстан – Словакия – 2:1 
(Ондрей Дуда – қызыл қағаз). 

Қазақстан – Словакияның арасындағы  
екі ойында да словактардың екі голы 

есепке алынбады
22 жастағы Эльхан Астанов ұлттық құра-

мадағы дебютті голын соқты.
Ян Вороговский ұлттық құрама сапындағы 

екінші голын (барлығында жеңген) соқты. 
Қазақстан – Шотландия – 3:0;
Қазақстан – Словакия – 2:1.

Қазақстан құрамасы ресми түрде 
Ұлттар лигасындағы өз тобында соңғы 

орынға тұрақтамайды. 

ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫ НЕШЕ 
МӘРТЕ ЕСЕП АШҚАН? 

Ұлттар лигасындағы 
құраманың статистикасы

2018 жыл. 4 ойын (1 жеңіс, 3 тең) 
Қазақстан – Андорра – 4:0;

Қазақстан – Андорра – 1:1;
Қазақстан – Латвия – 1:1;
Қазақстан – Латвия – 1:1.

2020 жыл. 2 ойын (1 жеңіс, 1 жеңіліс) 
Қазақстан – Литва – 2:0;
Қазақстан – Литва – 1:2.

2022 жыл. Әзірге 4 ойын (3 жеңіс, 1 тең) 
Қазақстан – Әзербайжан – 2:0;
Қазақстан – Словакия – 1:0;
Қазақстан – Словакия – 2:1;
Қазақстан – Беларусь – 1:1.

2006 жылы өткен ӘЧға іріктеу турнирі 
2 ойын (2 жеңіліс) 
Қазақстан – Грузия – 1:2;
Қазақстан – Грекия – 1:2.

2008 жылы өткен ЕЧға іріктеу турнирі 
3 ойын (2 жеңіс, 1 жеңіліс) 
Қазақстан – Сербия – 2:1;
Қазақстан – Армения – 1:0;
Қазақстан – Польша – 1:3.

2010 жылы өткен ӘЧға іріктеу турнирі 
4 ойын ( 2 жеңіс, 2 жеңіліс) 
Қазақстан – Андорра – 3:0;
Қазақстан – Андорра – 3:1;
Қазақстан – Беларусь – 1:5;
Қазақстан – Украина – 1:2.

2012 жылы өткен ЕЧға 
іріктеу турнирі

2 ойын (1 жеңіс, 1 жеңіліс) 
Қазақстан – Әзербайжан – 2:1;
Қазақстан – Әзербайжан – 2:3.

2014 жылы өткен ӘЧға іріктеу турнирі
2 ойын (2 жеңіліс) 
Қазақстан – Ирландия – 1:2;
Қазақстан – Ирландия – 1:3.

2016 жылы өткен ЕЧға іріктеу турнирі 
3 ойын (1 жеңіс, 2 жеңіліс)
Қазақстан – Латвия – 1:0;
Қазақстан – Нидерланд – 1:3;
Қазақстан – Чехия – 1:2.

2018 жылы өткен ӘЧға іріктеу турнирі
Бірінші болып есеп ашпады. 

2020 жылы өткен ЕЧға іріктеу турнирі 
6 ойын (3 жеңіс, 1 тең, 2 жеңіліс) 
Қазақстан – Шотландия – 3:0;
Қазақстан – Сан-Марино – 4:0;
Қазақстан – Сан-Марино – 3:1;
Қазақстан – Кипр – 1:1;
Қазақстан – Кипр – 1:2;
Қазақстан – Шотландия – 1:3.

2022 жылы өтетін ӘЧға іріктеу турнирі
1 ойын (1 тең) 
Қазақстан – Босния және Герцеговина – 2:2.

ҚҰРАМАНЫҢ  
КЕЗЕКТІ ЖЕТІСТІГІ

Қазақстан құрамасы УЕФА сапында 
алғашқы 4 турда ең жоғары ұпай жинады. 

Бұған дейін алғашқы 4 турда ең жоғары көр-
сеткішіміз сонау 2008 жылы (4 ұпай) тіркелген. 

2008 жылы өткен Еуропа чемпионатына 
іріктеу кезеңі. 

2006 жыл. Бельгия – Қазақстан – 0:0;
2006 жыл. Әзербайжан – Қазақстан – 1:1; 
Қазақстан құрамасы алғаш рет бастапқы  

4 ойында есеп ашты.
Қазақстан құрамасы алғаш рет Беларусь 

құрамасымен ресми ойында тең түсті. 
2009 жыл. Қазақстан – Беларусь – 1:5;
2009 жыл. Беларусь – Қазақстан – 4:0;
2020 жыл. Қазақстан – Беларусь – 1:2;
2020 жыл. Беларусь – Қазақстан – 2:0;
2022 жыл. Беларусь – Қазақстан – 1:1.

Қазақстан құрамасы алғаш рет Беларусь 
жерінде гол соқты. 

 Абат Айымбетов Беларусь құрамасына ең 
көп гол соққан отандық футболшы (2 гол).

Үшінші мәрте өтіп жатқан Ұлттар лигасын-
да Абат Айымбетов – 3 гол соққан алғашқы 
отандық футболшы. 

Қазақстан – Әзербайжан – 2:0;
Беларусь – Қазақстан – 1:1.

2020 жылы өткен Ұлттар лигасында 
Абат Айымбетов – 2 гол соққан. 

Қазақстан – Беларусь – 1:2;
Қазақстан – Литва – 1:2.

Қазақстан Ұлттар лигасы тарихындағы 
ең көп ұпайын жинады 

2018 жыл: 6 ұпай;
2020 жыл: 4 ұпай; 
2022 жыл: 10 ұпай (әзірге).

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ФУТБОЛ ҚҰРАМАСЫ:
ҰЛТТАР ЛИГАСЫНДАҒЫ СТАТИСТИКА

ҰЛТТАР 
ЛИГАСЫ

ҚАЗАҚСТАН

СЛОВАКИЯ

ТОПТЫҚ КЕЗЕҢ. 
4-ТУР


