
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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ӘЛЕМДІК ӘЛЕМДІК 
ТЕННИСТІҢ ТЕННИСТІҢ 

ЖАҢА ЖАҢА 
АЛЫБЫАЛЫБЫ

КАРЬЕРАМНЫҢ СӘТТІ КАРЬЕРАМНЫҢ СӘТТІ 
БОЛУЫ ҮШІН БОЛУЫ ҮШІН 

КЕЛІСІМШАРТ КЕЛІСІМШАРТ 
ЖАСАУҒА АСЫҒЫСТЫҚ ЖАСАУҒА АСЫҒЫСТЫҚ 

ТАНЫТПАЙМЫНТАНЫТПАЙМЫН

КӨҢІЛДІ КӨҢІЛДІ 
КҮПТІ ЕТКЕН КҮПТІ ЕТКЕН 
ЧЕМПИОНАТЧЕМПИОНАТ

ТАШКЕНТТЕН
ЕКІ ҚОЛА МЕДАЛЬ
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60 келі салмақтағы Ел дос Сметов тұсау-
кесер кезде суін Кара мат Хусейновке қар сы 
өт кізді. 24 жастағы Әзер бай жан ның балуаны 
2021 жылғы әлем және Еуропа чемпионатта-
рында қола медаль иеленді. Қазіргі кезде ол 
IJF рейтингінде 11-орында. Салыстырмалы 
түрде алсақ, қандасымыз 38 са  тыға табан 
тіреп тұр. Оның үстіне дәл осы жігіт былтыр 
Будапештте ұйымдастырылған дүниежүзілік 
додада біздің Мағжан Шамшадинді қола ме-
дальдан айырған еді. Екеуара тартыс өте ши-
еленісті өтіп, бұл бәсеке Сметовтің пайдасы-
на ше шілді. Келесі кезеңде Елдос израильдік 

Матан Ковлаевты иппонмен жеңді. Ширек 
финалда оның жолы әлемдік рейтингте көш 
бастап тұрған тайпейлік Ян Юн Вэймен 
қиысты. Токио Олимпиадасының финалисі, 
Азия ойындары мен құрлық чем пио натының 
бірнеше дүркін жүл  дегеріне қазақ дзюдо шы-
сының әлі жетпеді. Кеше кеш кісін Сметов 
жұ баныш бел десулерінде бақ сынады.  

Жұбаныш раундында Елдос Сметов 
испан Франциско Гарригостан мықты-
рақ болды. Ал қола жүлде үшін ол 
Өзбекстанның жергілікті спортшысы 
Дилшодбек Баратовпен кездесіп, қосымша 

уақытта ғана «вазари» әдісімен жеңіп кетті.
– Елдос Сметовті Токиодан кейін дзюдо-

дан кетер деп ойлаған едік. Алайда биыл 66 
келіге ауысып, біраз жарыстарға барып көрді. 
60 келіге оралғанда Мағжан Шамшидинге ша-
масы жете қоймас деген де ой болған. Жоқ, 
Сметовке 30 жас та, жарақат та сөз емес екен. 
Керек кезінде жинала қоятын, соңына дейін 
күресетін, әбжыландай қимылдары бар, арқа-
сын татамиден ала қашатын мықтылығына та-
лай куә болдық. Ташкентте иығы ауырсынса 
да тұғырға шықты. Елдосты тізімнен сызу әлі 
ерте екен. Токиодан соң спорттан кетпегені, 
демек, Парижді көздегені, – деген журналист 
Руслан Меделбек 60 келіде әлі талай тартыс 
болатынын айтты. 

ӨЗБЕКСТАННЫҢ БАС ШАҺАРЫ – ТАШКЕНТТЕ ДЗЮДОДАН ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ БАСТАЛДЫ. ЖАРЫСТЫҢ АЛҒАШҚЫ КҮНІ ЕКІ САЛМАҚ 
ДӘРЕЖЕСІ БОЙЫНША БӘСЕКЕЛЕР ӨТТІ. ТАТАМИГЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮШ БАЛУАНЫ 
ШЫҚТЫ. СОЛАРДЫҢ ЕКЕУІ ЖҮЛДЕЛІ ОРЫНҒА ИЕ БОЛДЫ. 

ӘБИБА ӘБУЖАҚЫНОВА – ДЗЮДОДАН ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫНАН МЕДАЛЬ АЛҒАН ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ ҚЫЗЫ
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ТЕННИСТЕН 
ӘЛЕМНІҢ ЕҢ ҮЗ ДІК 
СПОРТШЫЛАРЫНЫҢ 
БАСЫН ҚОСҚАН 
ASTANA OPEN ATP 
500 ТУРНИРІНДЕ 
КҮН ӨТКЕН СА ЙЫН 

ТАРТЫС КҮШЕЙІП КЕ ЛЕДІ. БҮГІНДЕ ТУРНИРДІҢ 
ІРІКТЕУ КЕЗЕҢДЕРІ АЯҚТАЛЫП, ЖАРТЫЛАЙ 
ФИНАЛҒА ШЫҚҚАН ТЕННИСШІЛЕРДІҢ ЕСІМІ 
БЕЛГІЛІ БОЛДЫ. ӨКІНІШКЕ ҚАРАЙ, ОЛАРДЫҢ 
ҚАТАРЫНДА БІРДЕ-БІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ТЕННИСШІ ЖОҚ.

ҮЗДІКТЕР 
ІРІКТЕЛГЕН ТУРНИР
ASTANA OPEN ATP 500 
ЖАРТЫЛАЙ ФИНАЛЫНА 
БІРДЕ-БІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ЖЕТЕ АЛМАДЫ

Жарыстың алғашқы күнінде-ақ «Үлкен дулыға» 
санатындағы жарыстардың жеңімпазы, әлемдік 
рейтингте алдыңғы орында тұрған тәжірибелі тен-
нисшілер жарыс жолынан шығып қалса, көп өтпей 
әлемнің бірінші ракеткасы испаниялық Карлос 
Алькарас да еліне  аттанып кетті.

Жарыстың алғашқы күнінде «Үлкен дулыға» 
санатындағы турнирлерде қатарынан үш жыл 
(2014, 2015, 2016) топ жарған швейцариялық Стэн 
Вавринка, былтырғы Токио Олимпиадасының қола 
жүлдегері ресейлік Аслан Карацев, со нымен қатар 
әлемдік рейтингте 13-орын да тұрған канадалық 
Феликс Оже-Альяс сим да күтпеген жерде қарсы-
ластарына жол берді. 

Биыл ақпанда Роттердамда (Нидер ланд) өткен 
ATP 500 турнирінің финалында әлемнің алтын-
шы ракеткасы гре  киялық Стефанос Циципасты 
тізе бүк тіріп, жарыс жеңімпазы атанған 22 жас-
тағы Оже-Альяссимнің шамасы бұл жолы 34 
жастағы испаниялық тәжі рибелі теннисші Роберто 
Баутиста-Агутқа (АТР 21) жетпеді. Бірінші сетте 
Роберто 6:4 есебі мен басым түскенімен, Феликс 
екінші сетте біраз қарсыласып бақты. Кана-
далықтың екі геймде брейк жасап, бұл сетті өз 
пайдасына аяқтайтын тамаша мүм кіндігі болған 
еді. Алайда Ро берто есеп 6:6 болған кезде тай-
брейк ті тиімді пай  даланып, келесі кезеңге жол-
дама алды – 7:6.

Бірінші күннің кешкі сессиясында өнер көрсет-
кен ресейлік Андрей Рублёв (9) сербиялық Ласло 
Джерені (76) екі сетте 6:4, 6:3 есебімен еш қиын-
дықсыз тізе бүктірді. Бұған дейін теннисшілер корт-
та төрт мәрте кездесіп, үшеуінде Ан дрей Рублёв 
басым түскен. 

Жарыстың екінші күнінде де бірқа тар тарты-
сты кездесулер өтті. Ойын күнін ресейлік Карен 
Хачанов (18) пен америкалық Максим Кресси 
(32) ашып берді. Екі теннисші арасындағы 
алғашқы кездесуде Хачановтың мерейі үстем 
болды – 6:4, 7:4. Сондай-ақ тағы бір ресейлік 
Павел Котов 23 жастағы испаниялық Алехандро 
Давидович-Фокинаны (31) екі сетте – 6:4, 6:4 
есебімен ұтты.
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Бетті дайындаған – Заңғар КЕРІМ

Қазақстан құрамасы В тобында Латвия 
астанасында ойнайды. Бізге қарсы ойнайтын 
командалар: Канада, Чехия, Латвия, Норвегия, 
Словакия, Словения және Швейцария. 

Қазақстан құрамасы матчтарының кестесі:
13 мамыр, 19:20 – Норвегия – Қазақстан
14 мамыр, 23:20 – Чехия – Қазақстан
16 мамыр, 23:20 – Швейцария – Қазақстан
17 мамыр, 23:20 – Канада – Қазақстан
19 мамыр, 23:20 – Қазақстан – Словакия

20 мамыр, 23:20 – Қазақстан – Латвия
22 мамыр, 23:20 – Қазақстан – Словения 

(Нұр-Сұлтан уақыты көрсетілген).
А тобында Финляндияда Австрия, Дания, 

Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, 
Швеция және АҚШ ойнайды.

Ширек финалдық кездесулер Рига мен 
Тампереде, жартылай финалдар, финал мен 
үшінші орынды анықтайтын матч Тампереде 
өтеді.

Осыдан бірер апта бұрын 
Францияның бас шаһары – Парижде 
ұйымдастырылған Әлем кубогының 
төртінші кезеңінде күміспен күп телген 
отандасымыз Нариман Құрбанов 
бұл жолы тұғырдың ең биік саты-
сынан көрініп, Мажарстан төрінде 
Қазақстанның Әнұранын шырқатты. 
Ол Самботхейдегі бесінші кезеңде 
атта өнер көрсету бағдарламасында 
чемпион атанды. Қытай Тайпэйінің 
өкілі екінші орынға ие болса, жапон 
спортшысы үздік үштікті түйіндеді.

Сондай-ақ Әлем кубогы кезеңін-
де өнер көрсетіп жатқан тағы бір 
жерлесіміз Милад Карими еркін 
жаттығуда күміс медаль жеңіп алды. 

Самботхей қаласында өткен Әлем 
кубогы жолындағы жарыста 27 ел-
дің спортшылары 30 жүлде жиын-
тығын сарапқа салды. Бұл қатарда 
Олимпиада мен әлем чемпионатының 
жеңімпаздары мен жүлдегерлері бар.

Енді Әлем кубогының соңғы, ал-
тыншы кезеңі 7-9 қазанда Түркияның 
Мерсин қаласында өтеді. Кейіннен 
гимнасттар 29 қазанда Англияда 
басталатын әлем чемпионатына қа-
тысады. 

Тізімге 16 ойыншы енген. 
Өкінішке қарай, ұлттық құрама-
ның көшбасшылары, былтырғы 

Еуропа біріншілігінің үздік сұр-
мергені Біржан Оразов пен Эдсон 
жара қатына байланысты құрамаға 

шақыртылған жоқ. Сондай-ақ кей-
інгі уақытта тәуір ойынымен көз-
ге түсіп жүрген Жомарт Тоқаев та 
тізімге ілінбей қалған. Фут залдан 
Қазақ стан ұлттық құрамасына 
мына ойыншылар шақырту алды: 
Қақпашылар: Игита («Қай рат»), 
Нұрәлем Байдулла («Рахмет»), 
Ан дрей Голубничий («Ақтө- 
бе»);

А л а ң д а ғ ы  о й ы н ш ы л а р : 
Дуглас, Дәурен Нұрғожин, Шыңғыс 
Есенаманов, Дәурен Тұр сағұлов, 
Альберт Ақбалықов (барлығы 
– «Қайрат»), Лео («Жоинвиль», 
Бразилия), Тайнан («Эль-Посо», 
Испания), Азат Ва лиул лин («Аят»), 
Арнольд Кнауб, Райым бек Жұ-
ма (екеуі де – «Каспий»), Евгений 
Кош кин, Ақ жол Дәрібай (екеуі 
де – «Ас тана»), Серік Мә житов 
(«Бәйтерек»).

Қазақстан мен Словения арасын-
дағы матч 8 қазан күні Астанадағы 
Жақсылық Үш кем пі ров атындағы 
«Жекпе-жек» сарайын да өтеді.

Жартылай орта салмақта айқаса-
тын отандасымыз бұған дейінгі рей-
тингте 11-орында тұрған болса, күні 
кеше жаңар ған тізімде бір саты жоға-
рылап, үздік 10 спортшының қатарына 
қосылды. Сондай-ақ ол өз салмағында 
жеңіліссіз келе жатқан бес үздік спорт-
шының бірі атанды. Жерлесіміз UFC 
ұйымында өткізген төрт жекпе-же-
гінің бәрін жеңіспен аяқтаған. Ал 
жалпы аралас жекпе-жекте 16 кездесу 

өткізіп, барлығында үстемдік та-
нытқан. 

Сондай-ақ Ресейде туып-өскен қа-
зақ файтері Дамир Исмағұлов та UFC 
рейтин гінде бір саты жоғары көте-
рілді. Жеңіл салмақтың жаңар тылған 
рейтингінде ол 11-орынға жай ғас қан. 
Осылайша, Исмағұлов әйгілі Конор 
МакГрегордың алдына шығып алды. 
Ирлан дия лық спортшы рейтингте 
12-орында тұр. 

Әйткенмен, үшінші кезең өте тар-
тысты өтті. Ойынның 45-минутын-
да барыстықтар сапында Петухов 
мергендік танытып, есепті теңестіре 
алды. Осы голдан кейін елордалық 
клуб ойыншылары барын салып 
шабуыл жасағанымен, қарсылас ко-
манданың қақпасынан саңылау таба 
алмады. Есесіне, ойынның бітуіне 

41 секунд қалғанда өз қақпаларына 
шайба жіберіп алды. Голдың авторы 
– Коваленко. 

Осы голдан кейін қақпашыны ал-
мастырған «Барыс» командасы 59:58 
секундта тағы бір шайба жіберіп 
алды. Бос қақпаны дәл көздеген – 
Денис Ян. Қорытынды есеп – 3:1, 
«Торпедо» жеңіске жетті. 

ӘЛЕМ КУБОГЫНДА ТОП ЖАРДЫ

ТОҚАЕВТЫ КЕРЕК ҚЫЛМАДЫ

ЖЕРЛЕСІМІЗ ҮЗДІКТЕР 
ҚАТАРЫНДА

ТҮЗДЕ ҰТЫЛДЫ

АРАЛАС ЖЕКПЕ-ЖЕК ӘЛЕМІНДЕГІ ЕҢ БЕДЕЛ ДІ ҰЙЫМ – UFC-ДЕ ӨНЕР 
КӨРСЕТЕТІН ҚА ЗАҚ СТАНДЫҚ ШАВҚАТ РАХМОНОВ (16-0) ӘЛЕМ ДІК 
РЕЙТИНГТЕ БІР САТЫ ЖОҒАРЫ ЛАДЫ. 

ТАРТЫСТЫ ӨТКЕН ОЙЫНДА АЛДЫМЕН, АЛАҢ ИЕЛЕРІ ЕСЕПТІ АШТЫ. 
ШАЙБА АВТОРЫ – ИГОРЬ ЛАРИОНОВ. ОСЫДАН КЕЙІН «НАГОРНЫЙ» 
АРЕНАСЫНА ЖИНАЛҒАН БЕС МЫҢНАН АСА ЖАНКҮЙЕР ЕКІ КЕЗЕҢ БОЙЫ 
ГОЛ КӨРМЕДІ.

Спортты дамыту дирекциясының мәліметі 
бойынша, жаһандық доданың кезекті тур 
ойынын Өзбекстан құрамасымен өткізген 
жерлестеріміз 3:0 есебімен жеңіске жетті. 
Халықаралық ірі-ірі жарыстарда бақ сынап, 
жүлделі орындардан көрініп жүрген Кирилл 
Герасименко, Алан Құрманғалиев пен Денис 
Жолудев оңтүстіктегі көршілеріміздің спорт-
шыларына еш мүмкіндік қалдырмады. Үш 
теннисшіміз де қарсыластарын 3:0 есебімен 
тізе бүктірді. 

Әлем чемпионатының алғашқы екі турында 

Франция мен Германиядан жеңіліп, кейіннен 
Өзбекстаннан басым түскен біз дің теннис-
шілер кеше Үндістанмен ойнады. Осылайша, 
Қазақстан құрамасы алғаш қы жеңісінен кейін 
турнир кестесінде Фран ция дан кейінгі 2-орынға 
көтерілді. Айта кетейік, алғаш рет 1926 жылы 
Англияда ұйым дас тырылған үстел теннисі-
нен әлем чемпионаты биыл 56-мәрте өткізіліп 
жатыр. 2000 жылдан бастап командалық әлем 
біріншілігі мәртебесін алған биылғы сайыста 
әлемнің 36 елінен келген 60 команда бақ сынап 
жатыр. 

ТЕННИСШІЛЕРІМІЗ
ӨЗБЕКСТАННАН БАСЫМ ТҮСТІ
ҚЫТАЙДЫҢ ЧЭНДУ ҚАЛА СЫНДА ҮСТЕЛ ТЕННИСІНЕН КОМАНДАЛЫҚ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНДА 
ЕКІНШІ ТОПҚА ТҮСКЕН ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫ БІ РІН ШІЛІКТЕГІ АЛҒАШҚЫ ЖЕҢІСІНЕ ҚОЛ 
ЖЕТ КІЗДІ. 

12 ЖӘНЕ 28 МАМЫР АРАЛЫҒЫНДА РИГА МЕН ТАМПЕРЕДЕ ӨТЕТІН 2023 ЖЫЛҒЫ ХОККЕЙДЕН 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ МАТЧТАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ БЕЛГІЛІ БОЛДЫ.

22 жастағы Astana Qazaqstan 
Development Team командасының 
өкілі 94-мәрте ұйым дастырылған 
жастар арасындағы бір күндік 
«Тур Ломбарди» жарысында мәре 
сызығын екінші болып кесті. 

Отандасымыз кезең бойы бел-
сенді жұмыс істегенімен, соңғы 
сәтте жекелей жарыста 23 жасқа 
дейінгілер арасындағы әлем бірін-
шілігінің күміс жүлдегері, Еуропа 
чемпионы бельгиялық велоша-

бандоз Алек Сегартке жол беріп  
қойды. 

Сөйтіп, Италияда өткен биылғы 
«Тур Лом  барди» додасында Lotto 
– Soudal велоко манда сы ның өкілі 
топ жарды. Үздік үштікті франци-
ялық AG2R Citroën командасының 
велошабандозы Джор дан Лабрусс 
түйіндеді. Велоспортшылар ұзақ-
тығы 170 шақырым жолды жүріп 
өтті. 

ЕКІНШІ ОРЫНҒА ТАБАН ТІРЕДІ
ЖУЫРДА ҒАНА ВЕЛОСПОРТТАН АУСТРА ЛИЯ ДА ӨТКЕН 23 ЖАСҚА 
ДЕЙІНГІЛЕР АРА  СЫНДАҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНДА ТОП ЖАРҒАН 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕВГЕНИЙ ФЕ ДОРОВ «ТУР ЛОМБАРДИ» БӘСЕКЕСІНДЕ ДЕ 
ЖҮЛДЕЛІ ОРЫННАН КӨРІНДІ. 

МАЖАРСТАННЫҢ СОМБАТХЕЙ 
ҚАЛАСЫНДА МӘРЕСІНЕ 
ЖЕТКЕН СПОРТТЫҚ 
ГИМНАСТИ КАДАН БЕСІНШІ 
ӘЛЕМ КУБОГЫНДА ҚАЗАҚ-
СТАНДЫҚ СПОРТШЫЛАР 
ЖОҒАРЫ НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ 
ЖЕТКІЗДІ.

ФУТЗАЛДАН ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРА МАСЫ БҮГІН 2024 ЖЫЛҒЫ 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ІРІКТЕУ ТУРНИРІН БАС ТАЙДЫ. ЖАҚЫНДА 
ҚҰРАМАНЫҢ БАС ЖАТ ТЫҚТЫРУШЫСЫ РИКАРДО КАКА СЛО   ВЕНИЯМЕН 
ӨТЕТІН АЛҒАШҚЫ ОЙЫНҒА ША ҚЫ РЫЛҒАН ФУТЗАЛШЫЛАРДЫҢ ТІЗІМІН 
ЖА РИЯЛАДЫ. 

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ 
КЕСТЕСІ ЖАРИЯЛАНДЫ
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МагомедМагомед АДИЕВ,  АДИЕВ, 
ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНЫҢ 

БАС ЖАТТЫҚТЫРУШЫСЫ:

КАРЬЕРАМНЫҢ СӘТТІ 
БОЛУЫ ҮШІН КЕЛІСІМШАРТ 
ЖАСАУҒА АСЫҒЫСТЫҚ 
ТАНЫТПАЙМЫН

ТОСЫН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ТОЛЫ БОЛҒАН 21-ТУР

АЛА ДОП АЙШЫҚТАРЫ

– Қазақстан Ұлттар лигасында 
В дивизионына жолдама алды. Енді 
өткен ойындарды саралайтын уақыт 
болды. Қазіргі көңіл күйіңіз қалай?

– Өзіңе тапсырылған істі жақсы 
аяқтасаң, көңіл күй де сондай болады. 
Кешегі күнге дейін керемет бірдеңе 
тындырдым деген ойламаған едім. 
Енді маусым аяқталды. Барлығы артта 
қалған кезде бапкерлер штабы өз мін-
детімізді кәсіби әрі дұрыс атқарғандай 
сезім бастан өтіп жатыр. 

–  В лигасында кімдермен жо-
лыққыңыз келеді?

–  Ұлттар лигасы ғана емес, Еуропа 
чемпионатының іріктеу кезеңін де ой-
лап жүрміз. Көп нәрсе алдағы жеребе-
ге байланысты. Футбол федерациясы-
ның президенті мен ұлттық құрамалар 
департаментінің директорымен осы 
жөнінде сөйлескен едік. Мен «ағыл-
шын және португалдармен ойнағым 
келеді» деп айттым. Біздің топқа солар 
түсетін секілді көрінеді. Солай болса, 
қуаныштымын. Басшылар «неліктен» 
деп сұрады. Өйткені «Уэмблиде» ой-
нағым келеді. Жалпы, топ-құрамалар 
болғанын қалаймын. 

– ҚФФ президенті Әділет Бар мен-
құловпен кездесу қалай өтті?

– Келісімшартты созу туралы келіс-
сөз әлі жүріп жатыр. Федерация ұсы-
ныс жасады. Мен әзірге ойлануға 
уақыт алдым. Дәл қазір асығыстық 
танытқым келмейді. Өйткені әлі уақыт 
бар. Сондықтан келісімшарт жасауға 
асығыстық танытпаймын. Өз карьерам-
ның сәтті болуы үшін ойланып, шешім 
қабылдауым тиіс. 

– Өзіңіз қалғыңыз келе ме?
– Дәл қазір нақты шешім жоқ. Бәрі 

де мүмкін. Әрине, ірі қадамдар жасаған 
ұнайды. Мен оған дайынмын. Клубтар 
тарапынан да ұсыныстар бар. Бәлкім, 
клубтық жұмысқа оралуым мүмкін. 
Әзірге уақыт бар. 

Клубтарды айтпай-ақ қояйын, көбісі 
ресейлік клубтар. Сосын Шығыс 
Еуропа командалары тарапынан да қы-
зығушылық бар. 

– Қазақстан құрамасының тізгінін 
ұстағаныңызға бес ай болды. Бұл аса 
көп уақыт емес. Бірақ жетістікке 
жетіп үлгердіңіз. Келісімшартқа қол 
қояр алдында осындай нәтижеге же-
темін деп ойладыңыз ба?

– Осындай нәтиже күттім десем, 
өтірік айтқаным болар еді. Әрине, 
олай емес. Мен басқаша көзқарастағы 
адаммын. Командаға бас бапкер бо-
лып тағайындалғанда, топта осын-
дай орын алу керек деген мақсат 
қоймаймын. Бірінші кезекте бәсеке-
ге қабілетті команда жасағанды құп 
көремін. Сол кезде олар кез келген 
қарсыласпен лайықты ойнай алады. 
Әрдайым жаңа команданың тізгінін 
ұстаған тұста: «Менің жұмысым 
жетістікке жеткізе ме, жоқ па, білмей-
мін, бірақ кеткен кезде ұялмайтындай 
команда қалдырып кетемін» деп ай-
тамын. Бұл менің басты аргументім. 
Бастысы – өз жұмысымды кәсіби әрі 
шын жүректен істеймін. Қазір бірінші 
орын алдық, мен бұған бақыттымын. 
Осыған дейін спорттық карьерамда 
лиганың соңғы жағында жүрген клуб-
тарды жаттықтырдым. Бюджеті көп 
топ-командаларды жаттықтыру әзір-
ге болмаған. Бұл жолы сондай мүм-
кіндік алғаш рет туды. Бірден топта 
жеңіске жеттік. 

– Бір жыл бұрын ұлттық құрама-
да бәрі қиын еді. Әлем чемпионаты-
ның іріктеу кезеңінде бір де бір жеңіс 
болмады. Франциядан 0:8 есебімен 
жеңілдік. Енді шамалы уақытта не 
өзгерді? 

– Ең басты жеңісіміз – бапкерлер 
штабы команданың атмосферасын қа-
лыптастыра алды. Жігіттерді ортақ иде-
яға топтастырдық. Ойыншыларда сенім 
артты. Біз ментальдық тұрғыдан оларға 
жігер бердік. Әйтпесе құраманың негіз-
гі діңгегі былтыр да ойнағандар. 

– Сонда сіз келген тұста коман-
даға өз-өзіне деген сенімділік жетіспе-
ген бе?

– Бұл жерде ұлттық құрама ғана 
емес, жалпы елдің сенімі азайған. 
Алғашқы баспасөз мәжілісінде тіл-
шілер екі мәрте «Қандай әлсіз құра-
маны жаттықтырып жатқаныңызды 
түсінесіз бе?» деп сұрады. Сол кез-
де «өз еліңіздің құрамасына қатысты 
бұлай айтқаңыз дұрыс емес» дегенмін. 
Футболшылардың да, жанкүйерлердің 
де психологиясы ешқашан жеңбейтін-
дей қалыптасып кеткен. Осы тұрғы көп 
жұмыс атқарылды. Егер бізге жанкүйер-
лер сенбесе, біз оларды сендіретін ойын 
көрсетуіміз керек болатын. 

– Көшеде жанкүйерлер тани ма?

– Құраманың жеңісінен кейін тани-
тындар көбейді. Қайда барсаң да рах-
метін айтып жататындар бар. Маған 
бұл шабыт береді. 

– Сізге осындай қошемет ұнай ма, 
әлде жабық адамсыз ба?

– Өзіме көп назар аударылған ұна-
майды. Бірақ осындай қошемет көр-
сетіліп, жақсы сөздер айтылып жатса 
қуанасың. Егер жанкүйерлер келіп, су-
ретке түскісі келсе, ешқашан бас тарт-
паймын.  

– Қазақстан құрамасының ойын-
шыларынан қайсысы Еуропада ой-
науға қауқарлы?

– Жігіттерге белгілі бір деңгей-
де қызығушылық бар. Клубтар тара-
пынан қоңырау түсіп тұрады. Оның 
ішінде ресейлік клубтар көп. Негізінен 
жас ойыншылар мен дебютанттарға 
қызығушылық жоғары. Мүмкін жаңа 
жылдан кейін чемпионат ауыстыратын 
шығар. Әзірге келіссөздер жүріп жатқа-
нынан хабардармын. 

– Ресейдегі қазіргі саяси жағдай-
ды білеміз. Соған қарамастан фут-
болшылар баруға дайын ба?

– Ресейдегі жағдайды барлығымыз 
білеміз. Сондықтан нақты ештеңе айта 
алмаймын. Бұрын футболшылар үшін 
Ресейге бару қызық еді. Қазір жағдай 

өзгерді. Әркімнің таңдауы әртүрлі бо-
луы мүмкін. 

– Еуро-2024 турниріне жолдама 
алатыныңызға сенесіз бе? Қандай 
мүмкіндік бар?

– Біз Ұлттар лигасында бірінші 
орын алдық. Енді жолдамаға таласа-
мыз. Неге болмасқа? Әрине, оңай емес. 
Дегенмен жайдан-жай ештеңе болмай-
ды. Мүмкіндік бар. Бірақ біз 2024 жылы 
таласамыз. Шама-шарқымыз сол кезде 
анықталады. Құрамада өзгерістер бола-
тыны түсінікті. 

– Нұрәлі Әліп жыл басында 
Санкт-Петербургтің «Зенит» клу-
бына ауысқаны көпшілікті таңқал-
дырды. Бұл ойыншының әлеуетін 
қалай бағалайсыз?

– Әліпті Ресейде көп ешкім та-
ныған жоқ. Ол жас футболшы. Тек 
былтыр Алматыға Құрбан Бердыев 
келгенде ғана негізгі құрамда ойнай 
бастады. Оның әлеуеті жоғары деп 
санаймын. Орталық қорғаушы үшін 
жылдамдығы жоғары, шабуылшымен 
бетпе-бет шыққанда сенімді ойнайды. 
Өзінің артықшылықтары бар. Әзірге 
«Зенитте» оған оңай соғып жатқан жоқ. 
Бәсекелестері шетелдік ойыншылар. 
Родригао мен Ловрен бар кезде қиын 
болады. Әзірге Нұрәліге қажетті ойын 
уақыты беріліп жатқан жоқ. Бұл клуб-
тың қатесі. Егер «Зенитте» болмаса, 
басқа Ресей клубтарында ойнай алады. 

– Ал Бақтиер Зайнутдинов туралы 
не айтасыз? Италияның «Аталанта» 
клубы қызығушылық танытты де-
ген сыбыс бар. Ол клубқа шамасы 
жете ме?

– Бақтиер – шынымен өзгеше ойын-
шы. Валерий Лобановский жақсы көретін 
қасиеттер ол жігітте бар. Кез келген пози-
цияға қойсаң, ойнап кетеді. Лобановский 
жаттықтырған «Динамоның» тұсын-
да өмір сүргенде Зайнутдинов негізгі 
құрамда өнер көрсетер еді. Бір сөзбен 
айтқанда, ол қай командаға барса да, 
бапкердің сүйікті ойыншысы болары 
анық. Ал «Аталантаға» қатысты сыбы-
стың қаншалықты шынайы екенін әзірге 
білмеймін.

Жазып алған
Бек ТӨЛЕУ

ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНА ҚАТЫСТЫ 
ЖАНКҮЙЕРЛЕРДІҢ КӨЗҚАРАСЫ АЗ УАҚЫТТЫҢ ІШІНДЕ ЖАҚСЫ ЖАҒЫНА 
ӨЗГЕРДІ. МЫСАЛЫ, БЫЛТЫР ФРАНЦИЯДАН 0:8 ЕСЕБІМЕН ЖЕҢІЛГЕНДЕ 
ЖЕРДЕН АЛЫП, ЖЕРГЕ САЛМАҒАН АДАМ ҚАЛМАҒАН. АЛ БИЫЛ ҰЛТТАР 
ЛИГАСЫНЫҢ С ДИВИЗИОНЫНДА БІРІНШІ ОРЫН АЛДЫҚ. ЕНДІ В 
ДИВИЗИОНЫНДА ОЙНАЙМЫЗ. СОНЫМЕН ҚАТАР ЕУРО-2024 ЧЕМПИОНАТЫНА 
ШЫҒУҒА МҮМКІНДІК ТУЫНДАДЫ. ОСЫНДАЙ НӘТИЖЕГЕ БАС БАПКЕР 
МАГОМЕД АДИЕВ БАСҚАРАТЫН БАПКЕРЛЕР ШТАБЫНЫҢ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ ЗОР. 
АЛҒАШ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН КЕЗДЕ БҰЛ ЖАТТЫҚТЫРУШЫҒА ДА БАРЛЫҒЫ 
КҮМӘНМЕН ҚАРАҒАН. БІРАҚ БЕС АЙДЫҢ ІШІНДЕ АДИЕВ ЖАНКҮЙЕРЛЕРДІҢ 
КӨЗҚАРАСЫН ӨЗГЕРТЕ АЛДЫ. ОСЫ РЕТТЕ БАС БАПКЕРМЕН ҰЛТТАР 
ЛИГАСЫН ҚОРЫТЫНДЫЛАП, АЛДАҒЫ ЖОСПАРЫН СҰРАП БІЛДІК. 

ҰЛТТАР ЛИГАСЫ ТУРНИРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ УАҚЫТША 
ҮЗІЛІСКЕ ШЫҚҚАН ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН ЧЕМПИОНАТЫ 
ҚАЙТА ЖАЛҒАСТЫ. ЕЛІМІЗДІҢ ЖЕТІ ҚАЛАСЫНДА ӨТКЕН 
21-ТУР МАТЧТАРЫ ЖАНКҮЙЕРЛЕР КҮТПЕГЕН ТОСЫН 
НӘТИЖЕЛЕРГЕ ТОЛЫ БОЛДЫ. МӘСЕЛЕН, ЕЛ ЧЕМПИОНАТЫНДА 
ТОП БАСТАП, ҚАТАРЫНАН СЕГІЗ ОЙЫНДА ЖЕҢІЛМЕГЕН 
«АҚТӨБЕ» БҰЛ ТУРДА ТУРНИР КЕСТЕСІНДЕ СОҢҒЫ 
ОРЫНДАРДА КЕЛЕ ЖАТҚАН «АҚЖАЙЫҚТАН» ҰТЫЛЫП 
ҚАЛДЫ. «АСТАНА» СЫРТ АЛАҢДА ӘРЕҢ ДЕГЕНДЕ «ТҰРАНМЕН» 
ТЕҢ ОЙНАП, БАСТЫ ҚАРСЫЛАСЫНЫҢ ҰПАЙ ЖОҒАЛТҚАНЫН 
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНА АЛМАДЫ. 

Отандық футбол тарихын-
дағы ең үздік шабуылшылардың 
бірі болған Сергей Квочкинді 
еске түсіруге арналған XXI турда 
топ басындағы командаларға 
қара ғанда, аутсайдерлердің айы 
оңы нан туды. Тур өткен сайын 
тықыр тая нып, чемпионаттағы 
орнын сақтап қалуға ты рысып 
жатқан «Ақжайық», «Мақ та-
арал» секілді командалар бұл 
жолы қор жындарын маңызды 
үш ұпаймен толық  тырып, келесі 
жылы да жоғары топта өнер 
көр сетуге үмітті екендіктерін 
бай қатты.

Ең кейінгі рет шілдеде 
жеңіліп, соңғы үш айда ұпайдан 
шашау шығармаған «Ақтөбе» 
21-турға келгенде сүрінді. Орал  да 
жергілікті «Ақжайық» клубымен 
кездескен Андрей Карпович 
шәкірттері 3:1 есебімен жеңіліп 
қалды. Алаң иелері 90-минутқа 
дейін қонақтар қақпасына 
жауапсыз үш гол соғып, матчты 

ірі есеппен аяқтауға жақын еді. 
Алайда 90-минутта Жерар Гоу 
гол соғып, есеп айырмасын бір 
голға қысқартты.

Осы турдың тағы бір сен са-
циясын «Мақта арал» жасады. 
Тараз қаласына қо наққа бар ған 
Түркістан облысының клубы 
осыдан бірер ай бұрын чем пио-
натта көш бастаған «Таразды» 
бір доп айырмасымен жеңіп 
кет ті. Ойындағы жалғыз голды 
35-минутта Жан Али Пайруз 
соқ ты. Осы лайша, турнир кесте-
сінде соңғы орында тұрған 
«Мақта арал» маңызды үш ұпа-
йы  на қол жеткізіп, ұпай санын 
18-ге жеткізді. 

Григорий Бабаянның «Аста-
наға» қайта оралуы әзірге жан-
күй ерлерді де, команда басшы-
лығын да қуанта қойған жоқ. 
Өт кен турда өз алаңында «То-
был дан» жеңілген (1:2) елорда-
лықтар бұл турда «Тұранмен» 
ұпай бөлісуге мәжбүр болды. 

Түркістанда өткен тартысты 
кездесу 2:2 есебімен тең аяқталды. 
«Тұран» сапынан Бақдәулет 
Зұлфықаров пен Артем Гу ренко 
гол соқса, елордалықтардан 
Абат Айымбетов пен Марин 

Томасов мергендік танытты. 
Бірінші таймның 42-минутын-
да «Астананың» жартылай 
қор ғаушысы Педро Эудженио 
пеналь тиден гол соға алмады. 
Түр кіс таннан бір ұпаймен 

елор  даға қайтқан «Астана» 
«Ақтө бемен» арадағы ұпай 
санын не бәрі біреуге ғана 
қысқарта алды. 

Турнир кестесінде алғашқы 
екі орында келе жатқан ко-
ман далардың ұпайдан ша шау 
шығарғанын үшінші орын-
дағы «Тобыл» тиімді пайда-
ланып кетті. Өз алаңында 
Қарағандының «Шахтерін» 
қабылдаған қостанайлықтар 
3:1 есебімен сенімді жеңіске 
жет ті. Ұпай санын 38-ге жеткі-
зіп, «Астанамен» теңескен 
был  тырғы ел біріншілігінің 
жеңімпаздары чемпиондық 
таласқа қайта қосылды. Матчтың 
есебін «Тобылдың» капитаны 
Серікжан Мұжықов ашқанымен, 
Стефан Букорац үзіліске дейін 
таразы басын те ңестірді. Матч 
соңына қарай Душан Йо ванчич 
11 метрлік айып соққысын дәл 
орындаса, кейіннен Серж Дебле 
кездесудің нүктесін қойды.

Сондай-ақ жүлделі орын-
дар ға талас жүргізіп жатқан 
«Қайрат» пен «Ор дабасы» да 
кезекті үш ұпайларына қол 
жеткізді. Алматылықтар сырт 
алаңда «Қы зылжар» клубымен 
кездесіп, соңғы минутта жеңісті 
жұлып алды. Бірінші таймда 
Жоао Пауло алматылықтарды 
алға шығарғанымен, үзіліске 
дейін Эльгуджа Лобжанидзе 

таразы басын теңестірді. Екін ші 
таймның қосымша уақытында 
Вячеслав Швырев гол соғып, 
қонақтарға жеңіс сыйлады.

Ал «Ордабасы» өз алаңында 
«Аты рауды» қабылдап, 2:0 
есебімен жеңіске жетті. Гол-
дарды 38-минутта Әділхан 
Добай мен 90+5 минутта Одил-
бек Обди мажитов соқты. 21-тур-
дан кейін «Қайрат» 33 ұпаймен 
төртінші, «Ордабасы» 32 ұпай-
мен бесінші сатыға жайғасты. 

Ақтаудағы «Каспий» мен 
«Ақсу» арасын дағы матч алаң 
иелерінің пайда сына аяқталды – 
1:0. Шешуші голды 41-ми нутта 
бразилиялық легионер Руан 
Телеш соқты. Осы жеңісінің 
арқасында «Кас пий» 29 ұпай жи-
нап, 7-орынға көте рілді. «Ақсу» 
бір саты төмендеп, 9-орынға 
тұрақтады. 

Келесі турдың матчтары 
алдағы сенбі, жексенбі күн-
дері не жоспарланған. Яғни 8 
қазан күні «Ақтөбе» – «Кас пий» 
және «Ақсу» – «Тобыл» коман-
далары ойнаса, 9 қазан жек-
сенбі күні «Тараз» – «Қызыл -
жар», «Астана» – «Ордаба сы», 
«Атырау» – «Қай рат», «Мақ-
таарал» – «Ақжай ық», «Шах -
тер» – «Тұран» ко ман далары 
жасыл алаң да кездеседі.

Заңғар КЕРІМ

ТУРНИР КЕСТЕСІ 
№  Клуб Ойын Жеңіс Тең Жеңіліс Д/а Ұпай
1  «Ақтөбе» 21 13 3 5 30-22 42
2  «Астана» 21 11 5 5 45-21 38
3  «Тобыл» 21 11 5 5 39-27 38
4  «Қайрат» 21 9 6 6 27-27 33
5  «Ордабасы» 21 10 2 9 31-29 32
6  «Шахтер» 21 9 3 9 30-27 30
7  «Каспий» 21 9 2 10 22-29 29
8  «Атырау» 21 7 7 7 24-25 28
9  «Ақсу» 21 8 2 11 24-32 26
10  «Тараз» 21 6 7 8 24-23 25
11  «Тұран» 20 5 8 7 19-25 23
12  «Қызылжар» 21 5 7 9 24-26 22
13  «Ақжайық» 20 6 3 11 15-24 21
14  «Мақтаарал» 21 4 6 11 18-35 18
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– Қазір Мағжан әлемдік рейтингте 
Елдостан жоғары тұр, бірақ Ташкенттегі 
қола Елдосты да рейтингте көтермек. 
Өткенде Мағжан Астанадағы Азия чем-
пионатында қола алғанда Парижге «ат-
тандырып» қойған едім, жоқ, Елдос әлі 
бабында екен. Кім барса да Қазақстан 
60 келіде үшінші олимпиада қатарынан 
жүлде алса болды.

Дәл осы салмақтағы Мағжан 
Шамшадин алғашқы айналымда 25 
жастағы Италия дзюдошысы Анджело 
Пантаномен күш сынасты. Үздіктер 
тізімінде Мағжан 9-сатыға жайғасса, 
Апеннин түбе гінің өкілі қалың топтың 
орта сын да қалып қойды. Соған қара-
мастан, Пантано Шамшадинді шаң 
қаптырып кетті.

Әйелдер сайысында аса жеңіл 
салмақта Әбиба Әбу жа қынова өз 
жанкүйерлерін қуантты. Бастапқы 
бәсекесінде ол бразилиялық Аманда 
Ли мамен шеберлік байқасты. IJF 
рейтингінде екеуі қатар жайғасқан. 
Қазақ қызы 22-орынды иеленсе, 
Панамерика чемпионы одан екі саты 
жоғары тұр. Қосымша уа қытта Әбиба 
қарсыласын қос жауырынымен жер-
ге қадаса, келесі кезеңде Еуропаның 
екі дүркін чемпио ны, әлемдік рей-
тингтің көш басшысы, франциялық 
Ширин Буклиден басым түсті. Ширек 

фи налда Әбужақынова құрлық бірін-
шілігінің қола жүлдегері, сер биялық 
Милица Николичтің осал тұсын тап-
ты. Осылайша, ол жар тылай финалға 
жолдама алды. 

Алайда, жартылай финалда ол жа-
пондық Нацуми Цунадедан жеңіліп 
қалды. Ал үшінші орын үшін сайысты 
жерлесіміз Мари Де Варгас Леймен 
(Чили) кездесті. Қосымша уақытта 
қарсылас үш ескерту алды, бұл қа-
зақстандықты марапат иегері етті.

Ал дзюдо федерациясының қоғам-
мен байланыс жөніндегі менеджері 
(пиар-менеджер) Әйгерім Тоқсанбек 
болса, Ташкентте татамиге шыққан 
үш дзюдошыларымыз үшін жарыс 
жолы оңай болған жоқ екенін айтты.  
– Елдостың тобы «өлім» тобы болғаны 
анық. Олимпиаданың үш жүлдегері 
бір топқа түсті. Олардан бөлек әлем 
рейтингінде ТОП-та тұрған испан-
дықтың өзі не тұрады?! Тайпейлікпен 
күресте Елдос қорғанамын деп, жа-
рақатын ауыртып алды. Кездесу 
аяқталғаннан кейін жаттығу залында 
алтынға жетпей қалдым деп, ызадан, 
шарасыздықтан көзіне жас алды. 
Дәрігерлер қарап болғаннан соң 
Ғалымжан ағай Елдостың жағдайын 
біліп: «Егер қатты ауырып тұрғанын 
сезсең шықпа. Денсаулық қымбат, 
керек. Егер татами көрсетеді, бұйы-
рғаны деп шығатын болсаң, шықпа» 

деп еді, Елдос: «Жоқ, ағай, күресем, 
күресем мен» деп, ақ кимоносын ауы-
стырып, жұбаныш белдесуге күре-
суге кетті. Сырттай бақылап тұрып, 
жүрегім езілді, – дейді Ә.Тоқсанбек. 
Оның айтуынша, Елдосқа залдың қол-
дауы ерекше болған. Ондай құрметті 
тіпті Олимпиада чемпионы, әлемнің 
төрт дүркін чемпионы атанып жатқан 
Такатоға көрсетіп жатқан жоқ. Елдос 
да қолдауды сезінгенін, жарақатына 
қарамастан осындай қолдауды көріп 
тұрып, намысқа тырысқанын жасы-
рмады. Осылайша, Елдос Сметов ел 
дзюдосы тарихында әлем чемпиона-
тынан үш рет медаль алған алғашқы 
қазақстандық дзюдошы атанды. 
– Екінші баламыз Мағжан… «өзімнің 
қателігім, Қазақ елінен кешірім сұрай-
мын» деп жылап жатыр, – деп сөзін 
жалғады пиар-менеджер Ә.Тоқсанбек. 
– Әбибаға келер болсақ, оған сөз жоқ. 
Жеребе тартылғанда-ақ оны бәрі жа-
рыстан екінші айналымнан шығарып 
тастады. Себебі оның тобында осы 
салмақта әлемдегі ең мықты дзюдо-
шы, рейтингте көш бастап тұрған 
Еуропа чемпионы, 2021-2022 жыл-
дары өзі қатысқан барлық Гран-при, 
Гранд Слэм жарыстарында тек қана 
алтын алған, тұрақты нәтиже көрсетіп 
жүрген Ширине Баукли еді. Жеребе 
тартылғанда Әбибаның көңіл күйі 
түсіп «бірақ жеңіп алуға болады оны 

да, дайынмын» деген еді. Өзі айтқан-
дай-ақ, жеңіп алды. Дымын сездірмей. 
Бірінші әдіс жасап, вазариін иемденсе, 
қарсыласы қорғанысқа шығып, есепті 
теңестірді. Әбиба намысқа тырысып, 
уақыт аяқталуға жақындағанда тағы 
да шабуыл жасап, вазариді иппонға 
айналдырды. Зал гүр ете қалып, фран-
цуз қызын шығарып салды. Әрине, он-
дай жеңілісті француздар күткен жоқ. 
Осында жарысқа келген франциялық 
әріптесіміз «бүгін біз үшін жаман 
күн», деп мені құттықтап кетті. Одан 
кейін Әбибаның қола жүлде үшін 
белдесуі 10 минутқа созылды. Со-
ңына дейін өліспей беріспей, қоланы 
қоржынға салды. Бұл медальдің Қазақ 
елі үшін құны бөлек. Қазақ қыздары-
ның қуанышы, үміті. Үнемі көлеңкеде 
қалатын тұтас құраманың жеңісі, үні. 
Қазақ қыздар дзюдо мектебінің әлем 
чемпионатындағы алғашқы медалі, 
қоласы. Қазақ қыздарының алғашқы 
жартылай финалы, қазақ қыздарының 
алғашқы медалі. Осы уақытқа дейін 
әлем чемпионатында әйелдер құрама-
сы екі рет қола алған. Оның екеуі де 
Галбадрахқа тиісті еді. Бүгін, міне, та-
рихтың жаңар ғанына куә болып оты-
рмыз. Әбиба жастар арасында әлем 
чемпионатының финалына шығып, 
күміс алған болатын. Ол кезде де қазақ 
қыздары арасындағы алғашқы фина-
лист болды.

Әбиба енді қазақ әйелдер дзюдо-
сын алға сүйрейтіні анық. Осыған 
дейін Галбадрах сүйреп келген еді, 
енді 48 келіде оның ізбасары шықты. 
Әдетте жарыста Қазақстан қыздары-
ның жеңілісіне ет үйреніп кеткен. Енді 
Әбибаның жолына үмітпен қараймыз.  

Әбиба – әлем чемпионатында жүл-
де алған алғашқы қазақ қызы. Енді 
Олимпиадада жүлде алған алғашқы 
қазақ қызы болсын деген тілек.

Қазақстан құрамасы әлем чемпи-
онатының екінші күнінде жүлдесіз 
қалды. 

Жарыстың екінші күнінде та-
тамиге 66 келіге дейінгі салмақта 
ерлер, 52 келіге дейінгі салмақ 
дәре  жесінде әйелдер өзара мықты-
ны анықтады. Қазақстан сапынан 
Ғұсман Қырғызбаев пен Гаухар 
Ирмағамбетова татамиге шықты.  
Ғұсман Қырғызбаев Италия спортшы-
сы Пирас Маттеоны ұтқанымен, екін-
ші айналымда тәжірибелі Оңтүстік 
Корея спортшысы Ан Баулға есе жі-
берді. 

Ал әйелдер арасында Гауһар Ирма-
ғам бетова жарысты сәтті бастады. 
Швей ца риялық Фабиенне Кочерді 
небәрі жеті секундта жеңіп, екінші 
айна лымға жолдама алды. Алайда 
екін ші айналымда Польша спортшы-
сы Калета Александрадан жеңіліп, 
жарысты аяқтады.

Тарқатып айтсақ, тұсаукесер кезде-
суде біздің қыздар Олимпия ойындары 
мен әлем чемпионаттарында жүлде-
лердің толық жиынтығын жеңіп алған 
әйгілі АҚШ құрамасынан ұтылды. 
Екінші ойын да Еуропа біріншілігінің 
төрт дүркін жеңімпазы Германияға есе 
жіберді. Үшінші бәсекеде Панамерика 
ойындарының қола жүлдегері Канада 
қапы қалдырып кетті. Одан кейін әлем 
және Еуропа чемпионы, Олимпия ой-
ындарының күміс жүл дегері Сербия 
сан соқтырды. Соңғы са йыста Мәскеу 
Олимпиадасының қола жүл дегері, 
құрлық чемпионы Болгария бет қарат-
пады. Бұл кездесулердің барлығы да 
0:3 есебімен аяқталды. Ең өкініштісі, 
Қазақстанның волейболшылары бір-
де-бір партияда жеңіске жете алмады. 
Бұл – қыздарымыздың әлем чемпиона-
ты тарихындағы ең нашар көрсеткіші. 

Аталған жарыста барлығы 24 ко-
манда өнер көрсетуде. Олар алты-ал-
тыдан төрт топқа бөлінді. Бұл бәсеке-
лер мынадай нәтижелермен аяқталды: 
А тобы – Италия (15 ұпай), Бельгия 
(9 ұпай), Нидер ланд (9 ұпай), Пуэрто-
Рико (6 ұпай), Кения (3 ұпай) және 
Камерун (0 ұпай). В тобы – Түркия (11 
ұпай), Доминикан Рес пуб ликасы (11 
ұпай), Таиланд (10 ұпай), Польша (10 
ұпай), Оңтүстік Корея (3 ұпай) және 
Хорватия (0 ұпай). С тобы – Сербия 
(14 ұпай), АҚШ (12 ұпай), Канада (8 
ұпай), Германия (7 ұпай), Болгария (4 
ұпай) және Қазақстан (0 ұпай). D тобы 
– Қытай (12 ұпай), Жапония (12 ұпай), 
Бразилия (12 ұпай), Аргентина (5 ұпай), 

Чехия (3 ұпай) және Колумбия (1 ұпай).
Әр топтың үздік төрт командасы 

екін ші айналымға өтті. Енді олар екі 
топқа бөлініп, екінші кезеңде күш сы-
насуда. Бұл сынақтан іркілмей өткен ең 
мықты сегіз ұжым плей-оффқа жолдама 
алады. Ши рек финалдық сайыстар 11 
қазанда өтсе, екі күннен соң жартылай 
финалдық бәсе келерді тамашалаймыз. 
Ал биылғы әлемдік доданың жеңімпаз-
дары мен жүл дегерлері 15 қазан күні 
анықталады. 

Тарихқа үңілсек, әйелдер арасын-
дағы әлем чемпионатының тұсауы сонау 
1952 жылы Мәскеу қаласында кесіл-
ген екен. Со дан бастап, тоқсаныншы 
жылдардың басына дейінгі кезеңде ең 
көп олжаға кенелген КСРО құрамасы. 
Олар аталған мер зім аралығында өт-
кен 11 доданың бе сеуінде (1952, 1956, 
1960, 1970, 1990 жыл дары) дара шықса, 
сонымен қатар екі күміс пен бір қола 
медаль еншіледі. Бір айта кетерлігі, 
1970 жылы Болгарияда өткен жарыста 
бас жүлдені олжалаған команданың са-
пында 22 жастағы Нина Смолеева өнер 
көрсетті. Ленинград об лы сында дүние-
ге келген болашақ жұл  дыздың балалық 
және жастық шағы Алматыда өткенін 
көзі қарақты жан күйерлер жақсы біледі. 
Жергілікті АДК клубы сапында шебер-
лігін шыңдаған Нина уақыт оза одақтың 
беткеұстар во лейболшыларының бірі-
не айналды. Дәл сол Смолеева 1978 
жылғы чемпио натта да ойнады. Сол 
жылы кеңес одағында жалауы желбіре-
ген жарыста жергілікті команда қола 
медальды қанағат тұтты. Одан бөлек, 

Нина Смолееваның Мехико мен Мюн-
хен Олимпиадаларының жеңімпазы, 
Мон реаль Олимпиадасының күміс 
жүл деге рі, Әлем кубогінің иегері және 
Еуро паның төрт дүркін чемпионы деген 
атақтары бар. 

1990 жылы КСРО құрамасы тағы да 
теңдессіз деп танылды. Қытайда шымыл-
дығы түрілген жарыста 25 жастағы 
Еле на Чебукина жасындай жарқылда-
ды. Ол – Балқаш қаласының тумасы. 
1983-1991 жылдар аралығында Елена 
АДК-нің намысын қорғады. Жерлесіміз 
Сеул Олимпиадасының жеңімпазы, 
Барселона Олимпиадасының күміс жүл-
дегері, Әлем кубогінің иегері, Еуропа 
біріншілігінің үш дүркін жеңімпазы 
және төрт дүркін қола жүлдегері атақта-
рын иеленді. 

Жапония құрамасының да қарқыны 
өте күшті болды. Олар дүниежүзілік 
до даларда үш мәрте (1962, 1967, 1974) 
да ра шықты. Сол жарыстардың екеуін-
де Күн  шығыс елінің қыздары КСРО-ны 
қапы қалдырса, тағы біреуінде АҚШ-
тан айласын асырды. Қытай екі рет 
(1982, 1986) және Куба бір рет (1978) 

чем пион дық тұғырға көтерілді. Ал 
кеңес одағы келмес ке кеткеннен кейін 
нақты бір коман даның айқын басым-
дығы байқалған жоқ. Алғаш қы екі жа-
рысты Куба құрамасы ұтты. Бостандық 
аралының бұрымдылары 1994 және 
1998 жылдары алдарына жан салмады. 
2002 жылғы жарыста Италия жеңімпаз 
атанды. 2006 және 2010 жылдары Ресей 
топ жарды. 2014 жылы АҚШ-тың ару-
лары алтыннан алқа тақты. Ал 2018 
жылы Сер бияның шоқтығы биік болды. 
Соңғы дүниежүзілік доданың жарты-
лай финалында Нидерландты (3:1) сан 
соқтырған серб тер финалда Италиядан 
(3:2) басым түсті. 

Қазақстан құрамасы жер-жаһанның 
ең үздіктері жиналған дүбірлі додада 
бес мәрте бақ сынады. 2006 жылы Жа-
по  нияда С тобында ойнап, алты коман-
да ара сында бесінші орын иеленді. Біз-
дің қыздар АҚШ (2:3), Бразилия (0:3), 
Пуэрто-Рико (1:3) және Нидерландқа 
(2:3) есе жіберіп, Камерунды (3:0) 
қапы қал дыр  ды. Қорытынды есепте 24 
команда ара  сынан 17-орынды иелен-
ді. 2010 жылғы жа рысты да Жапония 

қабылдады. Бұл жолы бес бәсекенің бар-
лығында жеңілістің кер мек дәмін татып, 
21-орынды қанағат тұт тық. Күншығыс 
елінде АҚШ (0:3), Гер мания (0:3), Куба 
(2:3), Таиланд (1:3) және Хорватия (0:3) 
волейбошыларының оңай олжасына 
айналдық. 2014 жылы Ита лияда екі кез-
десуде жеңіске жетіп, соның арқасында 
15-сатыға табан тіредік. Апен нин тү-
бегінде Таиланд (3:0) пен Мек сиканы 
(3:0) ұтқанымызбен, АҚШ (0:3), Ре сей 
(0:3), Нидерланд (0:3), Бра зилия (0:3), 
Сербия, (0:3), Болгария (0:3) және Түр-
кияға (0:3) жол бердік. 2018 жылы жапон 
жерінен жанарымызбен жер шұ қып қайт-
тық. Бұл жолы Бразилия (0:3), Сер бия 
(0:3), Доминикан Республикасы (0:3), 
Пуэрто-Рико (0:3) және Кениядан (0:3) 
ой сырай ұтылдық. Ал биылғы жарыс-
та қан дай нәтиже көрсеткенімізді жоға-
рыда айттық.

Финалдық матч  15  қазанда 
Нидерландтың Апелдорн қаласында 
өтеді. 

КӨҢІЛДІ КҮПТІ ЕТКЕН 
ЧЕМПИОНАТ

ТАШКЕНТТЕН ЕКІ ҚОЛА МЕДАЛЬ
ӘБИБА ӘБУЖАҚЫНОВА – ДЗЮДОДАН ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНАН
МЕДАЛЬ АЛҒАН ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ ҚЫЗЫ

ВОЛЕЙБОЛДАН НИДЕРЛАНД ПЕН ПОЛЬШАДА ӨТІП ЖАТҚАН ӘЙЕЛДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ КЕЗЕҢІ АЯҚТАЛДЫ.  
С ТОБЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫ АТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ АРНЕМ 
ЖӘНЕ ЛОДЗЬ ҚАЛАЛАРЫНДА ӨНЕР КӨРСЕТТІ. ӨКІНІШКЕ ҚАРАЙ, БАРЛЫҚ 
КЕЗДЕСУІНДЕ ОЙСЫРАЙ ҰТЫЛҒАН ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ ЖАРЫС КЕСТЕСІНДЕ ЕҢ 
СОҢҒЫ ОРЫНДА ҚАЛЫП ҚОЙЫП, ӨЗ ЖАНКҮЙЕРЛЕРІН ЖЕРГЕ ҚАРАТТЫ.
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Өкінішке қарай, Astana Open тур-
ниріне арнайы шақырту алған қазақ-
стандық Михаил Кукушкин былтырғы 
«Ролан Гаррос» жарысының финалисі 
гре киялық Стефанос Циципастан 
қата ры нан бесінші матчта жеңіліп 
қалды – 3:6, 4:6. Сондай-ақ екінші күн-
нің түскі сес сиясында кортқа шыққан 
италиялық Лю ка Нарди (156) ресей-
лік Александр Шев ченконы (146) екі 
сетте – 7:6, 6:2 есе  бімен жеңіп, екінші 
айналымға шық ты. 

Бұл күні жанкүйерлер испаниялық 
жас талантты теннисші Карлос Аль-
карас тың өнерін асыға күткен еді. 
Алай да әлемнің мақтаулы теннисшісі 
ал ғаш қы айналымда күтпеген жер-
де бель гиялық Давид Гоф феннен екі 
сетте (7:5, 6:3) жеңіліп қалды. Негізі 
бұл матч та Гоффеннің орнына да ния-
лық Хольгер Руне ойнауы керек еді. 
Бірақ 19 жастағы да ниялық теннисші 
жа рақатына байланысты Астанадағы 
турнирге қатысудан бас тартты да, 
оның ор нына іріктеу сайыс тарының 
фи налында же ңілген бель гиялық 
Давид Гоффен шықты. Сөйтіп, ірік-
теу кезеңінен өте ал маған теннисші 
әлемнің бірінші ракетка сын жеңіп, 
сенсация жасады.

Сонымен қатар екінші күнінде 
жарыс жолына Қазақстанның бірін-
ші, әлемнің 43-ракеткасы Александр 
Бублик шығып, Astana Open ATP 500 
турнирінің екінші айналымына жол-
дама алды.

Өз жанкүйерлерінің алдында өнер 
көрсеткен жерлесіміз алғашқы кезең-
де әлемнің 54-ра кеткасы нидерланд-
тық Таллон Грикспурмен шеберлік 
байқасты. Жалпы, осы уақытқа ойын-
ға дейін қарсыластар бір-бірі мен өзара 
екі рет кездесіп, еке уінде де Бубликтің 
асығы ал шы сынан түскен еді. Бұл 
жо лы да Александрдың бағы жан  ды. 
Астанадағы матчтың бірін ші партия-
сында Бублик қар сыласына бірде-бір 
сет бер мей, 6:0 есебімен жеңіске жет-
ті. Бірінші кезең небәрі 21 ми нут қа 
созылды. Екінші сетте Т.Грикспур 
қателіксіз ойнап, таразы басын өзіне 
аударды – 6:4. Александр алғашқы 
сеттегі жеңісінен кейін еркінсіп кет ті 
ме, әйтеуір бұл партияда брейк-пой-
нттарын ұтымды пайдалана алмады. 
Есесіне ондай мүмкіндіктерді қарсы-
ласы мүлт жіберген жоқ.

Үшінші, шешуші партияда есеп 2:1 
болған мезетте қа зақстандық теннис-
ші брейк жасап, кейіннен өз геймін-
де де жеңіске жетті – 4:1. Алтыншы 
геймде де тағы бір брейк жасап, 5:1 
есебімен партияны аяқтауға жақын 
тұрған еді. Бірақ кейінгі екі геймде 
Грикспур де брейк жасап, есеп айы-
рмасын қысқартты – 5:3. Дегенмен 
Александр допты ойынға қосқан 
өз геймін сәтті аяқтап, 6:3 есе бі мен 
жеңіске жетті. Бір сағат 40 минутқа 
жал ғасқан бәсекеде А.Бублик 15 эйс 
жасап, 9 брейк-пойнттың бесеуін пай-
даланды.

Алайда, жанкүйерлердің қоше-
метіне бөленген Қазақстанның бірін-
ші, әлемнің 43-ракеткасы Александр 
Бублик екінші айналымда жеңіліп 
қалды. Жерлесіміз екінші кезеңде 
әлемнің 10-шы, осы жарыстың 7-ра-
кеткасы польшалық Хуберт Хуркачпен 
шеберлік байқасып, екі сетте 6:4, 6:7 
есебімен қарсыласына жол берді. 
Осылайша, Бублик ширек финалға 
жетпей жарыс жолынан шығып қал-
ды. Ол екінші айналымда Польша тен-
нисшісіне қарсы ешқандай айла-тәсіл 
қолдана алмады. Сөйтіп, өз жерімізде 
алғаш рет ұйымдастырылып жатқан 
Astana Open ATP 500 турнирінде бір-
де-бір қазақстандық теннисші қал-
мады. Жарыс енді шетелдік теннис-
шілердің өнерімен жалғасады.

Сондай-ақ әлемнің төртінші ракет-
касы ресейлік Даниил Мед ведев те 
екінші айналымға жолдама алды. Ол 
тұсаукесер кездесуінде әлемдік рей-
тингте 40-орында тұрған испаниялық 
Альберт Рамосты екі сетте – 6:3, 6:1 
есебімен еш қиналмай ұт ты. Медведев 
екінші ке зең де финляндиялық Эмиль 
Руусу ву оримен (53) ойнайды. Соны-
мен қатар хорватиялық Ма рин Чилич 
те жарысты сәтті бас тады. Ол герма-
ниялық Оскар Оттені үш сетте – 7:5, 
6:7, 6:2 есе бімен сү ріндірді.

Ал әлемнің оныншы ракеткасы 
Андрей Рублёв екінші айналымда қы-
тайлық Чжичжень Чжанды ұтып (6:3, 
6:2), алғаш қылардың бірі болып ATP 
500 Astana Open турнирінің ширек 
финалына шықты. 

Жұптық сында бақ сынаған қа-
зақстандықтар Андрей Голу бев пен 
Александр Недо весов бірінші ай-
налымда фран ция лықтар Адриан 
Маннарино мен Фабрис Мартенге жол 
берді – 6:3, 4:6, 9:11. 

Елордадағы турнирге дейін 
Израиль  дің Тель-Авив қаласында 
өткен Tel Aviv Watergen Open дода-
сына қа тыс  қан Новак Джокович 
карьера сын дағы 89-шы жеңісіне қол 
жеткізді. Финалда ол 2014 жылғы 
АҚШ ашық біріншілігінің жеңімпа-
зы хорватиялық Марин Чиличті екі 
сетте – 6:3, 6:4 есе  бімен ұтқан бола-
тын. Жеңімпаз Джо кович елордаға 
да тек жеңіс үшін кел гені белгілі. 
Қазақстан теннис феде  рациясының 
президенті Болат Өте мұратовтың ар-
найы шақыруымен келген сербиялық 
саңлақ алғашқы айна лымда әлемдік 
рейтингте 81-орында тұрған Кристиан 
Гаринмен шеберлік байқасып, бір 
сағатқа жалғасқан матч та қарсыла-
сын екі сетте тізе бүктірді – 6:1, 6:1. 
Екінші айналымда сербиялық тен-
нисші Нидерланд өкілі Ботик ван де 
Зандшулппен ширек финалдың жол-
дамасын сарапқа салды. 

Ал хорватиялық Марин Чилич үшін 
Астанадағы турнир сәтті басталға-
нымен, жарыстың екінші кезеңінен 
әріге аса алмады. Ресейлік Карен 
Хачановпен ойнаған ол бірінші сетте 
6:2 есебімен басым түскенімен, қалған 
екі партияда қарсыласы мықтылық 

танытты – 3:6, 3:6. Сондай-ақ тур-
нирдің бірінші айналымында әлемнің 
бірінші ракеткасы испаниялық Карлос 
Алькарасты жеңіп, кішігірім сенсация 
жасаған бельгиялық Давид Гоффен 
(66) екінші кезеңде франциялық 
Адриан Маннаринодан (51) жеңіліп 
қалды – 6:3, 1:6, 5:7. 

Испаниялық Роберто Баутиста-
Агут (21) пен грекиялық Стефанос 
Циципас (6) ширек финалға жолдама 
алды. Баутиста-Агут екінші кезеңде 
ресейлік Павел Котовты екі сетте – 
6:1, 7:6 есебі мен ұтса, Циципас ита-
лиялық Люка Нардиден (152) басым 
түсті – 7:6, 7:6.

Astana Open турнирінің ши-
рек финалына Адриан Маннарино 
(Франция), Андрей Рублёв (Ресей), 
Стефанос Циципас (Грекия), Карен 
Хачанов (Ресей), Роберто Баутиста-
Агут (Испания), Хуберт Хуркач 
(Польша) секілді теннисшілер шықты.

Кеше Astana Open ATP 500 тур-
нирінің ширек финалына шыққан 
барлық ойыншылар кордқа шықты.

 7 қазан күні алғашқы болып елор-
да уақытымен сағат 12:00-де кортқа 
ресейлік, әлемнің 9-ракеткасы Андрей 
Рублев пен франциялық Адриан 

Маннарино (51 АТР) шықты. Бұл 
матчта ресейлік теннисші франция-
лық әріптесін 6:1, 6:2 есебімен басым 
түсіп, жартылай финалға шыққан 
алғашқы теннисші атанды.

Әлемнің 6-ракеткасы, грекиялық 
Стефанос Циципас поляк Хуберт 
Хуркачпен (10 АТР) ойнап, 7:6 (8), 6:3 
есебімен басым түсті.

Ширек финалдың кешкі сессия-
сы сағат 18:00-де басталды. Орталық 
кортта әлемнің 7-ракеткасы, «Үлкен 
дулыға» турнирінің 21 дүркін чем-
пионы, сербиялық Новак Джокович 
пен ресейлік Карен Хачанов (18 АТР) 
өнер көрсетіп, аталған матчта 6:4, 6:3  
Джокович жеңіске жетті. 

Ширек финалдың соңғы ойынын 
әлемнің 4-ракеткасы, ресейлік Даниил 
Медведев пен испаниялық Роберто 
Баутиста-Агут (21 АТР) қорытынды-
лады. Бұл сында ресейлік спортшы 
қарсыласын аса бір қиналмай 6:1, 6:1 
есебімен басым түсті.

Осылайша, жартылай финал-
да Рублев – Циципас, Джокович – 
Медведев басты жүлде үшін таласқа 
түседі.

Заңғар КЕРІМ

ҮЗДІКТЕР ІРІКТЕЛГЕН ТУРНИР
ASTANA OPEN ATP 500 ЖАРТЫЛАЙ ФИНАЛЫНА БІРДЕ-БІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖЕТЕ АЛМАДЫ

– Турнир өте мықты құрамды жи-
наған. Ойыншылар тізімін көргенде 
таң қалдым, өйткені мұндай құрам 
әдетте «Мастерс» немесе «Үлкен 
дулыға» секілді ірі жарыстарда жи-
налады. Басқа ойыншылармен де сөй-
лестім, бәрінің пікірі ортақ – жарыс 
жоғары деңгейде ұйымдастырылған. 

– Астана ұнап жатыр ма? Осы мен 
елордаға екінші рет келіп отырсыз.

– Мен Қазақстанда соңғы рет 2019 
жылы болдым, Рафа екеуміз Астанада 
жолдастық матч өткізгенбіз. Бір күн-
де Астананың көрікті жерлерін көріп 
үлгермедік, осы жолы бір апта уақы-
тым бар, қаланы әбден аралаймыз. 

Бүгін таңертең саябақта серуен-
деп үлгердім, ауа райы керемет бол-
ды, жергілікті адамдарды ерекше атап 
өткім келеді, олар мейірімді екен, 

халықтың қолдауы мен энергиясын 
сездім. Жергілікті тұрғындардың тен-
ниске деген қызығушылығын көріп 
қуанып қалдым.

– Сізді бұл турнирге Болат 
Өтемұратов арнайы шақыртты деп 
еді. Өзара қарым-қатынас жайлы 
айтып берсеңіз.

– Болат Өтемұратовты досым деп 
есептеймін. Ол Қазақстанда тенни-
сті дамыту үшін қолдан келгеннің 
бәрін жасап жатыр. Халықаралық 
теннис федерациясында үлкен мәр-
тебеге ие. Ол барлық ойыншыларды 
құрметтейді. Теннисті осылай жан-
тәнімен қолдайтын адамның болғаны 
керемет қой. 

Барлық ойыншылардың атынан 
осындай турнир ұйымдастырғаны 
үшін оған алғыс айтамын! Ол кісі 

спортты ғана емес, аз қамтылған от-
басыларды қолдайды, бұл керемет 
жайт.

– Australian Open-2023-ке қа-
тысты жақсы жаңалық бар ма? 
(Былтыр Джоковичке вакцинадан 
бас тартқаны үшін аталған турнир-
ге қатысуға тыйым салынған – ред.)

– Бұл жағдайға байланысты әлі 
де жаңалық күтіп отырмын. Бәрін 
бақылап отырамыз. Егер тыйымды 
алып тастаса, визаға өтініш беремін. 
Мельбурнде ойнағым келеді. Бірақ 
уақыт аз қалды. Шешімді күтеміз. 

– 2023 жыл сіздің карьераңы-
здағы үздік кезең болуы мүмкін бе? 

– Мұндай мүмкіндік жоқ емес. 
Бірақ бұл маған ғана емес, басқа 
ойыншыларға да байланысты, олар-
дың қандай мақсат қойғанына бай-
ланысты. Қазір маусымдағы барлық 
турнирге қатыса бермейтінімді өз-
деріңіз де білесіздер. Басымдықты 
ірі аламандарға беріп жүрмін. Әзірге 
«Үлкен дулығалардың» барлығын-
да ойнасам деген жоспарым бар. 
Басқаларына қатысты ештеңе айта 
алмаймын. 

– Астанадағы турнир себеті мен 
қарсыластарыңыз жайлы не айтар 
едіңіз?

– Осы жерде жүргеніме қуа-
ныштымын. Адамдардың қолда-
уынан шабыт аламын. Мұның бәрі 
жақсырақ ойнауға себеп болады. 

Қарсыластарға келсек, әрбір кез-
десуге тыңғылықты даярланамын. 
Құдды финалға дайындалған секілді. 
Физикалық тұрғыда бәрі жақсы.

Мәдина АСЫЛБЕК

ДЖОКОВИЧ АСТАНАДАҒЫ ТУРНИРГЕ БАҒА БЕРДІ
«ҮЛКЕН ДУЛЫҒА» ТУРНИРЛЕРІНІҢ 21 ДҮРКІН ЧЕМПИОНЫ СЕРБ 
НОВАК ДЖОКОВИЧ АСТАНАДАҒЫ ТУРНИР АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАНҒА 
ДЕГЕН КӨЗҚАРАСЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ТЕННИС ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ 
ПРЕЗИДЕНТІ БОЛАТ ӨТЕМҰРАТОВПЕН ДОСТЫҒЫ ТУРАЛЫ АЙТТЫ.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО 
КОНФЛИКТА

Напомним, что Карлсен уступил 
Ниманну в рамках традиционного 
турнира в Сент-Луисе Sinquefield 
Cup. После своего поражения чемпи-
он мира снялся с соревнований, дав 
следующий лаконичный коммента-
рий: «Если я заговорю, у меня будут 
проблемы».

Сам Ниманн отреагировал на это 
так: «Должно быть, чемпиону мира 
стыдно проиграть такому идиоту, как 
я. Но это большая честь для меня. Я 
очень благодарен судьбе, что у меня 
есть возможность играть в шахматы 
на столь высоком уровне и воплощать 
в жизнь свои мечты».

Через пару недель история про-
должилась. Норвежец и американец 
встретились в рамках онлайн-турнира 
Julius Baer Generation Cup. Партия, с 
учетом случившегося в Сент-Луисе, 
вызвала большой интерес любителей 
шахмат, но Карлсен просто отключил-
ся после второго хода.

Демарш чемпиона мира, мягко го-
воря, не вписывался в этические рамки 
ФИДЕ, и ему следовало объясниться.

«ЭТА ИГРА БЫЛА  
СТРАННОЙ»

Собственно, понятно было, на что 
намекает Карлсен. Ниманна в свое 
время ловили на так называемом чи-
терстве во время онлайн-партий, о чем 
напомнил соотечественник американ-
ца Хикару Накамура.

Ниманн своих грехов не отрицает, 
но настаивает, что все это осталось 
в прошлом. После новых обвинений 
он сказал: «Если они захотят, чтобы я 
разделся догола, я это сделаю. Мне все 
равно. Потому что я знаю, что я чист. 
Вы хотите, чтобы я играл в закрытой 
коробке без каких-либо электронных 

сигналов, мне все равно. Я здесь, что-
бы побеждать, и это моя цель, несмо-
тря ни на что».

Тем временем намеки на то, что 
Ханс нечист на руку, делают и другие 
гроссмейстеры. Левон Аронян, прои-
гравший Ниманну в рамках Julius Baer 
Generation Cup, заявил: «Я думаю, эта 
игра была странной. Думаю, что Ханс 
в какой-то момент делал очень-очень 
странные ходы, и я, потеряв концен-
трацию, допустил зевок».

ПОДСКАЗКА 
В ПРИЧИННОМ МЕСТЕ?

Непонятно, правда, как Ниманн 
мог жульничать во время партии за 
доской. Сегодня на крупных турнирах 
применяются различные ограничения, 
исключающие использования элек-
тронной техники. Однако конспиро-
логи предполагают, что американец 
мог использовать... анальные бусы, 
которые сигнализировали ему о том, 
какой ход нужно делать.

Звучит дико, да и те, кто анализи-
ровал партию Карлсена с Ниманном, 
не увидели каких-то революционных 
откровений. Ханс не делал ходов так 
называемой «первой линии» компью-
тера, и норвежец уступил из-за соб-
ственных ошибок.

Но главное, что ситуация была 
странной — чемпион мира устраивает 
скандальные демарши, ничего не объ-
ясняя. И вот теперь Карлсен наконец 
заговорил.

«СЧИТАЮ, ЧТО НИМАНН 
ОБМАНЫВАЛ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОН 

ПУБЛИЧНО ПРИЗНАЛ»

На своей странице в соцсети он 
написал: «Я знаю, что мои действия 
расстроили многих в шахматном сооб-
ществе. Я разочарован. Я хочу играть 
в шахматы. Я хочу продолжать играть 

в шахматы на самом высоком уровне 
в лучших турнирах.

Я считаю, что жульничество в 
шахматах — это большая проблема 
и угроза игре. Я также считаю, что 
организаторы турниров и все те, кто 
заботится о неприкосновенности лю-
бимой нами игры, должны серьезно 
подумать об усилении мер безопасно-
сти и методов обнаружения читерства 
в шахматах за доской.

Когда Ниманн в последнюю мину-
ту был приглашен на Sinquefield Cup, 
я серьезно подумывал о том, чтобы 
отказаться от турнира. Но все же ре-
шил играть.

Я считаю, что Ниманн обманывал 
больше, чем он публично признал. Его 
прогресс был необычным, по ходу на-
шей игры на Sinquefield Cup у меня 
сложилось впечатление, что он не был 
напряжен и даже полностью не кон-
центрировался на игре в критических 
позициях, обыгрывая меня черными 
так, как, я думаю, только горстка игро-
ков может сделать. Эта игра помогла 

изменить мою точку зрения... Есть 
еще кое-что, что я хотел бы сказать. К 
сожалению, в настоящее время я огра-
ничен в том, что я могу сказать без 
разрешения Ниманна. До сих пор я мог 
говорить только своими действиями, 
и эти действия ясно заявляли, что я не 
желаю играть в шахматы с Ниманном. 
Я надеюсь, что правда по этому поводу 
выйдет наружу, какой бы она ни была».

КАКИЕ ВАШИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Что ж, теперь норвежец обвинил 
американца публично. Правда, ка-
ких-либо доказательств, кроме про-
шлого Ниманна, представлено не было.

Историй с обвинениями в жуль-
ничестве в шахматах было немало. В 
свое время Виктор Корчной утверж-
дал, что во время матча за мировую 
корону Анатолию Карпову подава-
ли сигналы при помощи йогурта. 
Болгарин Веселин Топалов жаловался 

на то, что Владимир Крамник полу-
чает подсказки во время походов в 
туалет. Интересно, что ни в том, ни в 
другом случае доказать факты мошен-
ничества не получилось.

И сейчас Карлсен пока не предста-
вил ничего, кроме слов. Руководство 
ФИДЕ, вынужденное реагировать на 
скандальную ситуацию, отмечает: 
«ФИДЕ готова поручить своей комис-
сии по фэйр-плей провести тщатель-
ное расследование инцидента, когда 
будут предоставлены надлежащие 
исходные доказательства, а все вовле-
ченные стороны раскроют имеющую-
ся в их распоряжении информацию».

Первый номер мирового рейтин-
га поставил на кон свою репутацию. 
Скандал с Ниманном произошел по-
сле отказа Карлсена защищать миро-
вую корону. Если свои обвинения в 
адрес Ниманна Магнус не докажет, 
то можно будет сказать, что он катит-
ся по наклонной, подобно тому, как в 
недалеком прошлом скатился Гарри 
Кимович Каспаров.

"Вместо стадиона будет 
новый стадион, никаких дру-
гих объектов", – сказал аким 
столицы.

По его словам, к весне аки-
мат получит проект объекта. 

"Новый проект подготовят 
по европейским стандартам, 
это не будет большой стадион, 
как "Астана арена". Будет ком-
пактный стадион, на том же 
месте и уровне, чтобы могли 
проводить матчи по междуна-
родным стандартам, но количе-
ство зрителей будет до пяти ты-
сяч", – сказал Алтай Кульгинов.

В 2020 году после техоб-
следования стадиона эксперты 
пришли к выводу, что трибуны 
находятся в аварийном состоя-
нии. Кроме того, при осмотре 
выявили совокупный износ 
строительных конструкций, из-
за которого возникла угроза их 
обрушения. Затем в 2021 году 
на объекте провели дополни-
тельное обследование. По его 
результатам техническое со-
стояние каменных конструкций 
стен оценили как аварийное.

Отмечалось, что на произ-
водство демонтажа из государ-
ственного бюджета финансиро-
вание не выделялось, поэтому 
работы на стадионе не ведутся. 

Ранее главу столичного 
управления ДЧС арестовали 
по подозрению в коррупции. 
В Антикоре сообщили, что 
чиновника подозревают в том, 
что он признал стадион имени 
Кажымукана Мунайтпасова 
аварийным за взятку.

История арены 
Стадион  в столице Казах-

стана вмещающий 12 250 
зрителей. Названа арена в 
честь легендарного борца 
Хаджимукана Мунайтпасова 
в 1986 году. 

Входит в структуру спорт-
ком бината «Достык». Домаш-
няя арена футбольного клуба 
«Же нис». Первый футбольный 
матч на стадионе состоялся 14 
мая 1964 года. Также аре на Чем-
пионата Казахстана по регби. 

В 1936 году 14-й Кава ле-
рийский полк на месте ста-
диона проводит свои первые 
занятия по физической, воен-
но-технической подготовке и 
футбольные тренировки.

В  1938  году  образо -
вано спортивное общество 
«Стрела», которое вскоре пе-
реименовано в «Локомотив». 
Железнодорожники отвечали 
за развитие социально-культур-
ной сферы. В эти годы площадь 
стадиона составляла 10 тыс. м² 
и была обнесена деревянным 
забором, построена деревянная 
западная трибуна на 2 тысячи 
посадочных мест, вокруг фут-
больного поля появилась бего-
вая дорожка (из мелкого шлака).

С 1951 года по 1962 года 
ста дион имел множество назва-
ний, а именно: «Искра», «Буре-
вестник», «Енбек», «Торпедо». 
Это связано с тем, что стади-
он находился в ведении про-
фсоюзных спортивных об-
ществ. За эти годы появилась 
ещё од на три буна восточная 

(деревян ная), хоккейный корт, 
раздевалки.

Первая официальная игра 
на стадионе состоялась 14 
мая 1964 года, более 10 тыс. 
болельщиков пришли на игру 
чемпионата СССР класс «Б» 
5 зона, чтобы поддержать 
местное «Динамо» против 
«Локомотива» из Оренбурга — 
победили хозяева со счетом 2:0.

В 1975 году стадион вместе 
с футбольным клубом перехо-
дит на баланс «Целинэнерго». 
Стадион переименовали в 
«Энергию», сделали металли-
ческий козырек над восточной 
трибуной и беговую дорожку 
со специальным синтетиче-
ским покрытием.

В 1986 году по прось-
бе Облисполкома, Совмин 

Республики присвоил стади-
ону имя борца по греко-рим-
ской борьбе Хаджимукана 
Мунайтпасова.

В 1998 году за 7 месяцев 
стадион был реконструирован. 
Построена новая «Южная» 
трибуна, на ней установлено 
электронное табло, на всех трех 
трибунах установлены персо-
нальные сидения, вместимость 
зрителей доведена до 12 500 че-
ловек. Стадион получает меж-
дународный статус.

10 июня 1998 году на стади-
оне состоялось открытие сто-
лицы Республики Казахстан. 
Было организовано красочное 
шоу с участием отечественной 
и зарубежной эстрады.

В 2000 году стадион впер-
вые принимает финал Кубка 

Казахстана по футболу. В этот 
год встречались Кай рат из Алма-
Аты против Ак сесс-Голден-
Грейн из Петро павловска. Матч 
закончился со счетом 5:0 в поль-
зу Кайрата. В следующем 2001 
году стадион снова принимает 
финал Кубка Казахстана по фут-
болу. Но на этот раз играет мест-
ная команда Женис против пав-
лодарского Иртыша. Стадион 
собирает аншлаг, исход матча 
определяет серия пенальти, в 
которой Женис выигрывает со 
счетом 5:4.

24 июля 2002 году становит-
ся первым стадионом страны, 
который принимал матчи Лиги 
чемпионов УЕФА. А именно 
матч местного Жениса против 

тираспольского Шерифа, ко-
торый также собрал полный 
стадион. 

В 2009 году впервые за по-
следние 10 лет местному клубу 
из-за нехватки финансирования 
приходится поменять стадион. 
Вместо него на Мунайтпасова 
начинает играть Локомотив, ко-
торый первый круг чемпионата 
Казахстана по футболу играл в 
Алма-Ате.

После открытия нового ста-
диона Астана Арена в июле 
2009 года Мунайтпасова те-
ряет статус главного стадиона 
столицы Казахстана. С 2010 
по 2014 год снова становится 
домашним стадионом клуба 
Астана-1964.

КАРЛСЕН ОБВИНЯЕТ
ЧЕМПИОН МИРА ОФИЦИАЛЬНО СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО ПОБЕДИЛ ЖУЛИК
СКАНДАЛ В ШАХМАТНОМ СООБЩЕСТВЕ, ИНИЦИАТОРОМ КОТОРОГО 
СТАЛ ЧЕМПИОН МИРА МАГНУС КАРЛСЕН, ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
ПОТЕРПЕВ ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В КЛАССИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ 
ЗА 53 ПАРТИИ, НОРВЕЖЕЦ ВСЕЙ МОЩЬЮ СВОЕГО АВТОРИТЕТА 
ОБРУШИЛСЯ НА АМЕРИКАНЦА ХАНСА НИМАННА.

КУЛЬГИНОВ ВЫСКАЗАЛСЯ О СНОСЕ СТАДИОНА 
ИМЕНИ МУНАЙТПАСОВА. ПРОЕКТ НОВОГО СТАДИОНА 
ПРЕДСТАВЯТ ВЕСНОЙ. АКИМ АСТАНЫ АЛТАЙ 
КУЛЬГИНОВ ЗАВЕРИЛ, ЧТО НА МЕСТЕ СТАДИОНА ИМЕНИ 
КАЖИМУКАНА МУНАЙТПАСОВА, КОТОРЫЙ СНЕСУТ, НЕ 
ПОСТРОЯТ ОБЪЕКТЫ С ДРУГИМ НАЗНАЧЕНИЕМ. 

БУДЕТ НОВЫЙ СТАДИОН 
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Нуралы Алип находится в "Зените" в аренде. Правами на 
казахстанца обладает "Кайрат".

"В "Зените" все держится на бразильцах. Не знаю, кто 
проводит селекцию в питерском клубе, но зачем они при-

обрели Алипа, Бакаева, 
Кассьерру, Адамова, я не 
понимаю. Они же сидят 
на лавке. 

По своему классу 
они не должны быть в 
"Зените". Меня удивляет, 
что их взяла такая коман-
да, как "Зенит", - сказал 
он.

Ранее Алипа включили 
в список из 20 футболи-
стов топ-клубов РПЛ, ко-
торые зимой могут пере-
браться в другие команды.

Чемпионат мира проходил с 3 по 7 
октября в городе Пловдив (Болгария).

Спортивную честь региона защищал 
борец из Актау Абай Смагулов, воспи-
танник тренеров Валентина Пустоветова 
и Магомеда Куруглиева.

Абай Смагулов провёл четыре 
схватки, одержал победу над соперни-
ками из Киргизии, Монголии, Латвии. 

В финале весовой категории до 88 
килограммов Смагулов встретился 
с представителем Индии и выиграл 
схватку со счётом 7:5, - рассказал 
Роман Ахмедханов.

Спортсмен выражает благодарность 
тренерам Валентину Пустоветову, 
Магомеду Куруглиеву и тренерам спорт-
зала «Сауле».

"В апреле 2022 года сборную 
Казахстана возглавил российский 
специалист Магомед Адиев, ранее 
известный по работе в "Ахмате" и 
"Анжи". После прихода молодого 
тренера на этот пост казахстанцы за-
сияли: команда победила в четырех из 
шести матчей Лиги наций, выиграла 
свою группу, поднялась в группу B, 
где играет Россия, и теперь имеет ре-
альный шанс впервые в истории по-
пасть на чемпионат Европы. А ведь 
зимой эта же команда едва не вылете-
ла в группу D к Андорре, Гибралтару 
и прочим "футбольным карликам".

Весь этот невероятный прорыв в 
Казахстане, само собой, связывают с 
фигурой главного тренера. Адиев за 
несколько месяцев сумел поставить 
команде четкую и узнаваемую струк-
туру, что опять-таки очень схоже с 
игрой Черевченко. "Атака выигрыва-
ет матчи, а защита - титулы". Это вы-
ражение демонстрирует, как команда 
Адиева катком прошлась по своей 
группе, где, помимо нее, выступали 
также крепкие словаки, белорусы и 
азербайджанцы.

"Я буду неискренен, если скажу, 
что ждал таких результатов. Конечно, 

это не так. Самый главный успех на-
шей команды в том, что тренерский 
штаб нашел ключ к раздевалке. Нам 
удалось сплотить ребят, объединить 

идеей", - говорил после турнира 
специалист.

К слову, фамилия Адиева не раз 
мелькала этой осенью в СМИ в 

качестве одного из претендентов на 
звание нового тренера некоторых 
российских клубов. В частности, за-
получить 45-летнего наставника хо-
тели "Урал" и "Ахмат". Сам Магомед, 
комментируя эти слухи, осторожно 
заявлял, что сейчас все его мыс-
ли сконцентрированы на работе со 
сборной. Однако четкого "нет" в его 
словах так и не прозвучало. Так что 
не исключено, что россиянин может 
вернуться в родную страну на рабо-
ту, предположим, в Казань. Вариант 
с Черевченко стал бы для "Рубина", 
конечно, более безопасным и га-
рантированным, но почему бы и не 
рискнуть? В компетенциях Адиева, 
судя по его последним результатам, 
сомневаться также не приходится", - 
говорится в тексте.

Напомним, что Адиев возглавля-
ет сборную Казахстана с апреля, а до 
этого он тренировал карагандинский 
"Шахтер".

КАНДИДАТУРУ АДИЕВА ПРЕДЛОЖИЛИ ДВУКРАТНОМУ ЧЕМПИОНУ РОССИИ
«РУБИН» НЕУДАЧНО ВЫСТУПАЕТ В ПЕРВОЙ ЛИГЕ РОССИИ, ХОТЯ, 
КАК ИЗВЕСТНО, КАЗАНЦЫ В СВОЕ ВРЕМЯ ДВАЖДЫ ВЫИГРЫВАЛИ 
РПЛ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ КОМАНДА ИДЕТ НА ШЕСТОМ МЕСТЕ В 
ТАБЛИЦЕ, ТОГДА КАК ИЗ КУБКА СТРАНЫ ВЫЛЕТЕЛА. "ТИ-СПОРТ" 
ПРЕДСТАВИЛ СПИСОК ИЗ ПЯТИ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ НА ПОСТУ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ЗАМЕНИТЬ 
ЛЕОНИДА СЛУЦКОГО. ОДНИМ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ НАСТАВНИК 
СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ МАГОМЕД АДИЕВ. 

«КАСПИЙ» ОШТРАФОВАЛИ ПОЧТИ 
НА ПОЛМИЛЛИОНА ТЕНГЕ

КУЛАКИ ЯРОСТИ 

НА АКТАУСКИЙ КЛУБ НАЛОЖИЛИ ШТРАФ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ БОЛЕЛЬЩИКАМИ ПОСЛЕ МАТЧА С ПАВЛОДАРСКИМ «АКСУ». ОБ ЭТОМ 
СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА.

БОЛЕЕ 1500 СПОРТСМЕНОВ СОБРАЛ ДЕТСКИЙ 
ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА ПО ТАЭКВОНДО, 
СТАРТОВАВШИЙ В АСТАНЕ.

Заседание Контрольно-дисциплинарного 
комитета Казахстанской федерации футбола 
состоялось 4 октября. На нем было приня-
то решение наложить на футбольный клуб 
«Каспий» штраф. 

Такие меры были приняты из-за поведения 
болельщиков ФК «Каспий»: по окончании 
матча с павлодарским «Аксу», они система-
тически зажигали пиротехнические средства 

в фанатском секторе команды. К слову, игра 
состоялась 1 октября, на домашнем для акта-
уских футболистов стадионе. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 
1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на 
ФК «Каспий» обязан выплатить 459 450 тен-
ге (150 месячных расчётных показателей). 
Клуб должен оплатить штраф до 4 ноября 
этого года. 

В соревнованиях принимают участие юные 
спортсмены в возрасте от 8 до 11 лет из всех 
регионов страны. По итогам соревнований по-
бедители в своих весовых категориях войдут в 
национальную сборную страны.

Организаторами турнира выступили респу-
бликанская и столичная федерации таэквондо, 
а также Управление туризма и спорта Астаны.

– У всех моих учеников одна мечта – стать 
олимпийским чемпионом. И каждое соревнова-
ние приближает их к этой цели. Сегодняшнее 
мероприятие может стать очень важным в их 
спортивной карьере, поэтому мы настроены 
серьезно, – поделился тренер Акмолинской фе-
дерации таэквондо Алмаз ДАНИЯРОВ.

Чемпионат продлится три дня, в течение ко-
торых судьи оценят технику и точность ударов 
юных таэквондистов.

– Наши участники еще очень юны и мо-
гут совершать технические ошибки, но для 
нас главное, чтобы они продемонстрировали 
умение работать со своими тренерами, потому 
что умение понимать наставника с полуслова 
– одна из главных составляющих победы, – 
сказал председатель судейской коллегии Адай 
МАРГУЛАН.

В своих пожеланиях конкурсантам почетные 
гости мероприятия в качестве примера для под-
ражания упомянули основателя казахстанской 
школы таэквондо – семикратного чемпиона 
мира Мустафу Озтюрка.

– Вы носите форму, которую носил великий 
Мустафа Озтюрк. Благодаря ему этот атрибут 
стал одним из символов успеха Казахстана на 
международной спортивной арене. Мы наде-
емся, что его славный путь будет вдохновлять 
вас на грандиозные свершения, – отметил пре-
зидент столичной Федерации таэквондо Нурлан 
КУПЕШОВ. По информации vechastana.kz 

БУДУЩЕЕ АЛИПА В 
«ЗЕНИТЕ» 

АКТАУСКИЙ БОРЕЦ СМАГУЛОВ 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА

ПОЛУЗАЩИТНИК «ЗЕНИТА» ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1970-
Х ГОДОВ ВИКТОР ТРЕМБАЧ РАССКАЗАЛ "СПОРТ УИК-
ЭНДУ", ЧТО ПИТЕРСКОМУ КЛУБУ НЕ НУЖНЫ ТАКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ, КАК АЛИП, БАКАЕВ, КАССЬЕРРА И АДАМОВ.

БОРЕЦ АБАЙ СМАГУЛОВ СТАЛ ЛУЧШИМ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ 88 
КИЛОГРАММОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА, КОТОРЫЙ ЗАВЕРШИЛСЯ В ГОРОДЕ 
ПЛОВДИВ (БОЛГАРИЯ). ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ РОМАН АХМЕДХАНОВ, 
СТАРШИЙ ТРЕНЕР МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ.

– В прошедшую субботу дан старт, - рас-
сказывает председатель технического комитета 
Ерлан Адамбеков. – Это глобальное по своим 
масштабам мероприятие первое масштабное 
соревнование в республике. И организаторами  
выступают Управление спорта города Алматы и 
городская федерация футбола. Каждая возраст-
ная группа поделена на дивизионы – «А»,»В», 
«С». Они сформированы по-спортивному прин-
ципу. За основу взят прошлогодний чемпионат 
города.  Каждому дивизиону   присвоены име-
на  известных в прошлом футболистов и трене-
ров. Первый дивизион носит имя легендарного 
кайратовца 60-х годов  Тимура Санжаровича  
Сегизбаева. Второй – знаменитого наставни-
ка Георгия Алексеевича Козелько, и третий  

тренера детских команд Алматы  Бауыржана  
Жолдасовича Сарсекенова. Все они при жизни 
оставили большой след в казахстанском фут-
боле.  

Соревнование предусматривает переходы из 
одного дивизиона в другой. Команды, закончив-
шие соревнование последними,  отправляются 
в низший дивизион. А клубы, выигравшие в 
своей группе, идут на повышение. Например,  
из дивизиона «В» в дивизион «А». Чемпионом 
города объявляется команда, ставшая первой в 
дивизионе «А».

У каждой возрастной группы  есть свой 
главный судья, выполняющий функции ин-
спектора. Он будет следить за качеством рабо-
ты рефери в поле и соблюдением регламента 

чемпионата. Координировать деятельность 
руководства соревнованием будет наблюда-
тельный орган – Совет лиги. В него вошли 
председатель судейского комитета, отдел по 
проведению соревнований федерации футбола 
Алматы, а также тренера команд. Задачей на-
блюдательного органа будет дальнейшее разви-
тие чемпионата и рассмотрение предложений 
по улучшению качества игры. Матчи будут про-
ходить по субботам и воскресеньям на стади-
онах Академии Сергея Квочкина, Спортивно-
учебном центре «Меркурий», «Алматы-Арена» 
и футбольных полях при школе №42, что в 
микрорайоне «Аксай-2». Стадионы КазНАУ и 
«Динамо» запасные.  Для удобства болельщи-
ков будут организованы прямые трансляции игр 
через Youtube. Это очень обрадовало родителей 
участников футбольных баталий. О соревнова-
ниях периодически будет рассказывать и наша 
газета. Состязания будут проводиться по прин-
ципу – осень-весна.

Мы попросили высказать свое мнение по 
новому проекту Заслуженного тренера РК по 
футболу Азата Нильдыбаева.

– Инновация, – сказал он, – всегда  вначале 
обкатки вызывает споры.  – Но я скажу так, этот 
проект заслуживает внимания. Наконец-то в ре-
спублике, в данном случае в нашем мегаполисе 
поняли, что эти соревнования  могут по попу-
лярности превзойти «Кожаный мяч», который 
проводился еще в советское время.  Для этого 
инициативу алматинских  спортсменов долж-
ны подхватить  по всей республике. Нравится 
мне не только массовость, но и то, что в этих 
состязаниях не будет клубного зачета. Каждая 
команда увидит плоды своего труда. И для ре-
бят, и для наставников это большой плюс.

Тасжурек АНДАСОВ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
180 ДЕТСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД АЛМАТЫ СТАРТОВАЛИ В ОСЕННЕМ ЧЕМПИОНАТЕ 
ГОРОДА В 11 ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ (ОТ 5 ЛЕТ ДО 18).



8

• Тапсырыс – 1384  • Таралымы – 3085 дана

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

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

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

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

24 қаңтарында қайта тіркелген. Тіркеу куәлігі № 16317Г.

Алмас ӘБДІКЕРІМҰЛЫ – Бас редактор

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

Редакция мекенжайы: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы

Байланыс тел.: +77023840194 

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

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

• Хат-хабар үшін: Поштамыздың абоненттік жәшігінің мекенжайы:  
№2714, 010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Асан қайғы көшесі, 73-үй.

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

№37 (5388) 8.10.2022

МЕНШІК ИЕСІ ЖӘНЕ ШЫҒАРУШЫ – «Sport&ks» газетінің редакциясы» ЖШС

КАРЛОС АЛЬКАРАС ГАРФИЯ –  5 мамыр 2003 жылы Эль-Пальмарда 
(Испания) туған. Испандық кәсіби теннисші. Қазіргі АТР теннис рейтингінде 
бірінші ракетка. Ерлер арасындағы әлемдік рейтингтің ең жас 
көшбасшысы. Үлкен Дулыға жекелей турнирінің жеңімпазы (АҚШ ашық 
чемпионаты 2022). ATP аясындағы турнирлерде алты рет жеңімпаз атанған.

ТОПЖАРҒАН

ӘЛЕМДІК ТЕННИСТІҢ ЖАҢА АЛЫБЫ

БАСТЫ ЖАНКҮЙЕРЛЕРІ

Араға бірнеше апта салып 
Барселонадағы ATP турнирінде топ 
жарып, соңғы 15 жылда әлем үздік-
терінің ондығына енген алғашқы бо-
збала атанды. Надальден кейінгі ең 
жасы да осы.

Бір  аптадан соң  Алькарас 
Мадридтегі «Мастерс» кезінде 19 
жасқа толған туған күнін атап өтіп, 
турнирдегі жеңісі арқылы өзіне кере-
мет сыйлық жасады. Сыйлық болған-
да да қандай: Надаль, Новак Джокович 
пен Александр Зверевтердің өзін 
шаң қаптырды. Карлосқа дейін Рафа 
мен Новакты топырақ төсеніште 
бұған дейін ешкім қатар жеңбеген. 
Соңғы 15 жылда «Мастерсте» үздік 
бестікке кіретін теннисшілерді де 
бірінен соң бірі жеңген ешкім жоқ. 
Алькарас жарыс чемпиондарының 
жас жағынан рекордын жаңартса, 
мадридтік жанкүйерлер жаңа кумир 
тапқандай. 

Мамыр айының соңғы күндерінде 
Алькарас ұлы теннисшілер қатарын 
толықтырып, әлі талай додада топ жа-
ратыны түсінікті болған. Ал тамыздың 
соңында ол алғашқы «Дулығасын» ие-
леніп, дода тарихындағы ең жас тен-
нисші атағын қанжығалады. 

Карлостың басты жанкүйерлерінің 
бірі атасы болған. Немересі 14 жа-
сында алғашқы турнирі Мурсиядағы 
«Фьючерсті» жеңіп алған кезден бері 
газеттегі қиындыларын жинаған. 
Нью-Йорктегі жеңісінен соң көзіне 
жас алғанда Карлитос дәл осы атасын 
еске алғанын айтты. 

Жалпы Алькарасты қолдайтын 
жақындары көп: ата-анасы, аға бауыры 
және әлемнің бұрынғы бірінші ракет-
касы Хуан Карлос Ферреро бастаған 
команда бар. Алькарас Майамиде 
бапкері қасында болмаған соң аздап 
уайымдаған еді. Дегенмен әкесі қай-
тыс болып шұғыл түрде үйіне кеткен 
жаттықтырушысы финалда шәкіртінің 
жанынан табылды. Ал Карлос жеңісін 
Флорида Эдуардо Феррероға арнады.

Алғыс айта білу – жас испанға 
қанмен берілген қасиет. Талай қиын-
дықты еңсерген әкесі баласының 
бойына мұны жақсылап сіңірген бол-
са керек. 90-жылдары Алькарастың 
әкесі 15 жастағылр арасында Испания 
чемпионатында топ жарды. Әрі қа-
рай шеберлігін арттыру үшін енді 

оған Барселонада орналасқан Луис 
Бругераның («Ролан Гарростың» екі 
дүркін жеңімпазының әкесі) академи-
ясына ауысу керек болған.

«Луис ата-анама академиядағы оқу 
айына 80 мың песетті құрайтынын, 
алайда дарынымды ескере отырып 
мені жарты бағасына – 40 мыңға алуға 
дайын екенін айтқан (250 мың еуро). 
Өкінішке қарай, біздің үйдегілерде 
мұндай қаржы болған жоқ. Сондықтан 
Эль Пальмарада қалып, жергілікті 
теннис орталығының дамуына атса-
лысып, бапкерлік пен төрешілікті қа-
тар алып жүруге бет бұрдым», дейді 
Карлос Алькарастың үлкені. 

ТЕННИСКЕ БЕТ БҰРУ

Карлитосқа әкесі алғашқы ракет-
касын үш жасында сыйлаған. Сол ра-
кетка әлі күнге дейін оның бөлмесінде 
Надаль, Федерер мен «Реал Мадрид» 
постерлерімен бір қатарда ілулі тұр. 
Алькарас кішкентайынан футболды 
да ерекше жақсы көрген, тіпті шағын 
футбол командасында да ойнаған. 
Ата-анасы ұлының гипербелсенділі-
гімен осылай күрескен екен. 

«Байыпты ойыншыға айналаты-
нына күмәнім болған. Үнемі ракетка-
сын ұмытып кететін, бірде асханада 
досымен алма үшін төбелесіп қалды. 
Кортта топырақты шашып кететін. 
Қолды-аяққа тұрмайтынына қарап 
оны Тарзан деп атайтынмын», - дей-
ді алғашқы бапкері Карлос Сантос 
Боске.

Сегіз жасынан бастап 16-ға дей-
ін ол спорттық писхолог Жозефина 
Кутильяспен жұмыс істеді. Маман 
Алькарастың еңбекқор ,  а лға 
ұмтылғыш әрі тәртіпке құлақ асаты-
нын айтады. «Өзгелер жеңілістен  жы-
лап отырғанда, Карлитос биікке жету-
дің жолын қарастыратын», – дейді ол. 

Испаниялықтар Алькарасты 
Испанияның корольдік теннис фе-
дерациясының (RFET) 2016 жылы 
басталған реформасының алғашқы 
жемісі деп санайды.  

«Көмекке ең мұқтаж ойыншылар –  
«Фьючерстер» мен «Челленджер» ара-
сында жүретіндер. Олардың Испания 
шекарасынан шықпай-ақ ұпай жинауы 
өте маңызды. Сол арқылы шығынды 
азайтуға болады», – деді RFET пре-
зиденті Мигель Диас Роман. Соңғы 
бес жылда елде үздік ойыншыларға 

берілетін шәкіртақы көлемі 80 мыңнан 
525 мың еуроға дейін өсті. 

Осы бағдарламаның арқасын-
да Испанияда турнирлер саны 
артты. Алькарастан бөлек үздік 
атағынан қазір малагалық Алехандро 
Давидович-Фокина (22 жас, ATP №45), 
валенсиялық Педро Мартинес (24 жас, 

№46) пен Паула Бадоса (24 жас, №3) 
үмітті. Tennis Europe мәліметінше, 
Испания жастар арасында өтетін тур-
нирлер саны жағынан қазір көш ба-
сында тұр. Сонымен қатар әр жылдың 
соңында Рафа Надаль академиясында 
National Futures Masters Under-23 ұлт-
тық турнирі ұйымдастырылады.

БІЛІМСІЗ КҮНІҢ ЖОҚ...

Алькарастың 14 жастан бастап 
Ферреро академиясында шұғылда-
нуының тағы бір себебі – оқудағы 
табысы. Білімге құлшынысы жоқтар-
ды бұл жақта ұстамайды, қандай да-
рынды болса да. Жан-жақты дамудың 
маңызын түсінетін Карлитос жаттығу 
арасында кітабын құшақтап отырады. 
Ал өткен жылы Эль Пальмарадағы 
Маркиза де лос Велеса институты ба-
калавриатының бірінші курсына түсті. 
«Мұғалімі Карлосқа үй тапсырмасын 
жіберіп отырады. Әдетте турнирден 
ол орындалған тапсырмамен орала-
ды», - дейді ойыншының анасы.  

Қазіргі бапкері Алькарасты шынай-
ылығы үшін де жақсы көретінін айта-
ды. Мұны матч кезінде де байқау қиын 
емес. Майамидегі жартылай финалда 
Хуберт Хуркачпен өткен ойында испа-
ниялық қысқа соққы жасап, ал поляк 
допқа жетіп алды. Сөйте тұра төреші 
доптың екі рет жерге тигенін айтты. Дәл 
осы сәтте Карлитос Хуркачтың жағына 
шығып, ұпайын қарсыласына берген.  

Карлостың бос уақыты жоқ. Бола 
қалса балық аулап немесе Рафа секіл-
ді гольф алаңына жүгіреді. Әзірге 
Алькарасты Надальмен салыстыра-
тындар көп. Надаль секілді болса, 
жаман болмас. Бірақ Карлос өз жолын 
табады деген сенімдеміз.  

Дайындаған – 
Мәдина АСЫЛБЕК

ТЕННИССҮЙЕР ҚАУЫМНЫҢ ЕСІНДЕ 18 ЖАСТАҒЫ КАРЛОС АЛЬКАРАС 
ЕСІМІ МАЙАМИДЕГІ «МАСТЕРСТІ» СЕНСАЦИЯЛЫҚ ТҮРДЕ ЖЕҢІП 
АЛҒАН КҮНІ-АҚ ЖАҚСЫ ЖАТТАЛЫП ҚАЛДЫ. СОЛ АРҚЫЛЫ 
ОЛ ТУРНИР ТАРИХЫНДА ЕҢ ЖАС ЧЕМПИОН АТАНДЫ. АЛ БҰЛ 
ЖЕТІСТІГІМЕН КАРЛОСТЫ ИСПАНИЯ КОРОЛІ ЖӘНЕ РАФАЭЛЬ 
НАДАЛЬ ҚҰТТЫҚТАҒАН БОЛАТЫН. 


