
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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НОВАК НОВАК 
ДЖОКОВИЧДЖОКОВИЧ

ГЕРМАНИЯҒА ГЕРМАНИЯҒА 
АПАРАТЫН ЖОЛДА АПАРАТЫН ЖОЛДА 

ҚАРСЫЛАСТАРЫМЫЗ ҚАРСЫЛАСТАРЫМЫЗ 
КІМ?КІМ?

БЕС КОМАНДА БЕС КОМАНДА 
КӨКТЕМГІ КӨКТЕМГІ 
БӘСЕКЕГЕ БӘСЕКЕГЕ 

ЖОЛДАМА АЛДЫЖОЛДАМА АЛДЫ
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ДЗЮДОШЫЛАРЫМЫЗ 
ЖЕТІ ЖЫЛДАН БЕРІ БІР АЛТЫН МЕДАЛЬҒА 

ҚОЛ ЖЕТКІЗЕ АЛМАЙ КЕЛЕДІ

ӨЗБЕКСТАННЫҢ БАС ШАҺАРЫ – ТАШКЕНТТЕ 
ӨТКЕН ДЗЮДОДАН ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ АЯҚТАЛДЫ. 
«ХУМО АРЕНА» КӨПСАЛАЛЫ МҰЗ САРАЙЫН-
ДА ӨТКЕН ДҮБІРЛІ ДОДАДА ӘЛЕМНІҢ 82 
ЕЛІНЕН КЕЛГЕН 600-ГЕ ЖУЫҚ БАЛУАН БАҚ 
СЫНАП, 15 ЖҮЛДЕ ЖИЫНТЫҒЫН САРАПҚА 
САЛДЫ. СОЛАРДЫҢ ҚАТАРЫНДА ҚАЗАҚСТАН 
ҚҰРАМАСЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ ДЕ БАР. АЛА ТАҚИЯЛЫ 
АҒАЙЫНДАРДЫҢ ЕЛІНДЕ ӨТКЕН ӘЛЕМДІК 
ДОДАДА БІЗДІҢ ДЗЮДОШЫЛАРҒА НЕБӘРІ ЕКІ 
ЖҮЛДЕ БҰЙЫРДЫ. 

ҚАЗАҚСТАН ДЗЮДОШЫЛАРЫНЫҢ  
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНАН АЛҒАН МЕДАЛЬДАРЫ

№ Аты-жөні ӘЧ Салмақ Медаль
1 Асқат Шахаров 2001 жыл 73 келі Қола медаль
2 Асқат Жіткеев 100 келі Қола медаль

3 Максим Раков 2009 жыл 100 келі Алтын медаль
2011 жыл 100 келі Күміс медаль

4 Азамат Мұқанов 2013 жыл 66 келі Күміс медаль

5 Елдос Сметов
2015 жыл 60 келі Алтын медаль
2019 жыл 60 келі Қола медаль
2022 жыл 60 келі Қола медаль

6 Рустам Ибраев 2015 жыл 60 келі Күміс медаль

7 Отгонцецег Галбадрах 2017 жыл 48 келі Қола медаль
2018 жыл 48 келі Қола медаль

8 Ерлан Серікжанов 2018 жыл 66 келі Күміс медаль

9 Ғұсман Қырғызбаев 2021 жыл 60 келі Күміс медаль

10 Әбиба Әбужақынова 2022 жыл 48 келі Қола медаль

Өзбекстан астанасында ұйымдас тырылған байрақты 
бәсекеде Қазақстан құрамасының 17 өкілі өнер көрсетіп, 
екі қола медаль жеңіп алды. Елдос Сметов пен Әбиба 
Әбужақынованың бұл жүлделерінен кейін Қазақстан 
дзюдо құрамасында алға ілгерілеу бар деп айтайын десек, 
спортшыларымыз жеті жылдан бері бір алтын медальға 
қол жеткізе алмай келеді. 

АСЫЛЖАН – 
АЗИЯ ЧЕМПИОНЫ
БАХРЕЙН АСТАНАСЫ – МАНАМА ҚАЛА СЫН-
ДА ӨТІП ЖАТҚАН АУЫР АТЛЕТИКАДАН 
АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫНДА ҚАЗАҚСТАН ҚҰРА-
МАСЫНЫҢ ҚОРЖЫНЫНА ЕКІ АЛТЫН, БІР 
КҮМІС МЕДАЛЬ ТҮСТІ. 

Қазақстандық зілтемірші Асылжан Бектай 
Бахрейн астанасы Манамада өтіп жатқан ауыр ат-
летикадан Азия чемпионатында 89 келіге дейінгі 
салмақта топ жарды.

Қызылордалық спортшы жұлқа көтеруде 165 
келімен күміс медаль алса, серпе көтеруде 197 
келіні бағындырып, алтынға қол жеткізді. Ол жал-
пы есепте 362 келіні еңсерді. Күмісті Асылжаннан 
небәрі бір келіге қалып кеткен қырғыз Эмиль 
Молдодосов (361 кг) жеңіп алса, қола ирандық 
Масуд Шатраиге бұйырды (358 кг).

Осы салмақта сынға түскен тағы бір қазақстан-
дық Кирилл Староверкин жалпы есепте 330 келімен 
(153+177) 7-орынға тұрақтады.

Асылжан 2017 жылы Бангкокте (Тайланд) өткен 
ауыр атлетикадан 17 жасқа дейін жасөспірімдер 
арасындағы әлем чемпионатында қола жүлдегер 
атанған. Ол 2000 жылы Қызылорда облысы, Шиелі 
ауданында дүниеге келген. 7 сыныптан бастап ауыр 
атлетика секциясына қатысып келеді. Бұған дейін 
жасөспірімдер арасында екі мәрте Қазақстан чем-
пионатының (2015, 2017 ж.ж.) және кубогының 
(2016 ж.) күміс жүлдесін иеленді. Ауыр атлетикадан  
спорт шебері. Бапкері – Қалдыбай Тоқбаев.

Жарыстың екінші күнінде әйелдер арасын дағы 
бәсекеде сынға түскен Зүлфия Чиншанло 55 келі-
де топ жарды. 
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Бетті дайындаған – Заңғар КЕРІМ

Биыл бесінші рет ұйымдас тырылған 
Азия біріншілігіне Қазақстанның екі 
ұжымы – «Алатау Арулары» және 
«Дос тық», Өзбекстанның «Узбечка», 
Иранның «Фулад Мобараке», 
Үндістанның «Т.Спортс», Ку вейттің 
«Әл-Курайн» және Корея ның «Шугар 
Глидерс» командалары қатысты. Әу 
баста бұл додада Ирақтың «Занко» 
және елорданың «Нұр-Сұлтан» клуб-
тары да өнер көрсетуі тиіс еді. Алайда 
екі ұжым да түрлі себеппен Азия чем-
пионатына қатысудан бас тартты. 

Сөйтіп, жеті команда бір топта 
бақ сынап, бір-бірімен айналмалы 
жүйе бойынша бас жүлдені сарап-
қа салды. Жа рыс қорытындысы 
бойынша алты матчтың барлығын-
да қар сыластарынан басым түскен 
Кореяның «Шугар Глидерс» клубы 
12 ұпаймен Азия чемпионы атанды. 
Екінші орынды жарыс барысында 
тек кореялық клубқа ғана есе жі-
берген Алматының «Достығы» (10 
ұпай) иеленсе, үшінші орынға тағы 
бір Қазақстанның командасы – «Ала-
тау Арулары» (8) табан ті реді. Олар 
– «Достық» пен «Шу гар Глидерстен» 
жеңіліп қалды. Кейінгі орындарға 

«Уз бечка», «Фулад Мобараке», «Әл-
Курайн» және «Т.Спортс» клубтары 
жайғасты. 

Гандболдан әйелдер ара сындағы 
командалық Азия чем пионаты 
осымен төртінші мәрте Қазақстанда 
өткізілді. Өз же рімізде ұйымдасты-
рылған үш біріншіліктің екеуінде 
«Қайсар» командасы жеңіске жет-
се, кейінгі жылы «Алматы» клу бы 
бас бәйгеге ие болған еді. Ал 2017 
жылы Өзбекстанда өт кен Сары құр-
лық бәсекесінде жергілікті АГМК 
командасының мерейі үстем болды. 
Жыл сайы н жарысты қабылдаушы 
елдің командалары топ жаратын Азия 
чемпионатында биыл игі «дәс түр» 
бұзылып, тұңғыш рет шет тен келген 
елдің клубы оза шап  ты. 

Әр екі жыл сайын өткізіліп кел-
ген Азия чемпионаты жос пар бо-
йынша 2020 жылы ұйым дастырылуы 
тиіс еді. Алай да жарыс пандемияға 
байланыс ты бір жылға кейін ше-
геріліп, 2021 жылы да жағдай онша 
тұ рақталмаған соң тағы да бір жыл ға 
қалдырылған болатын. Сөй тіп биыл 
араға үш жыл салып чемпио нат қайта 
жалғасын тапты.

БАС ЖҮЛДЕ 
БҰЙЫРМАДЫ
АЛМАТЫДАҒЫ КӨПСАЛАЛЫ «ДОСТЫҚ» СПОРТ КЕШЕНІНДЕ 
ҰЙЫМДАС ТЫРЫЛҒАН ГАНДБОЛДАН ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ 
КОМАНДАЛЫҚ АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ. САРЫ 
ҚҰРЛЫҚТЫҢ ЕҢ ТАҢДАУЛЫ ДЕГЕН ЖЕТІ КОМАНДАСЫ ҚАТЫСҚАН 
ДОП ДОДАСЫНДА КОРЕЯ КЛУБЫ БАС ЖҮЛДЕНІ ЖЕҢІП АЛДЫ. 

Осы жаздың шілде айында тар-
тылған жеребе қорытындысы бо йын-
ша, Қазақстан құрамасы әлем чем  пио-
натының негізгі іріктеу кезе ңін де Сло-
вения және Черногория құра ма ларымен 
бесінші топта ойнайтыны бел гілі болды. 
Жалпы, Қазақстан мен Сло вения фут-
залшылары бүгінге дейін ха лықаралық 
ойындарда үш мәрте кез десіп, соның тек 
біреуінде ғана жерлестеріміздің мерейі 
үстем болған еді. Қалған екі кездесуде 
құрамалар тең нәтижемен тарқасты. Ал 
Чер ногория құрамасымен биыл бірінші 
рет кездесті. 

Бесінші топтағы алғашқы іріктеу 
ойыны қыркүйекте Словенияда өтіп, 
жергілікті футзалшылар Черногориядан 
келген қарсыластарын 3:1 есебімен тізе 
бүктірді. Сөйтіп, бірінші жеңісіне және 
алғашқы үш ұпайына қол жеткізген сло-
вениялықтар Қазақстанға бесінші топ-
тың көшбасшысы ретінде келді. 

Елордадағы ескі қарсыластардың 
төртінші ойыны тең дәрежеде өтті деу-
ге болады. Себебі екі құрамада да гол 
соғып, есепте алға шығатын бірнеше 
мүм кіндік болды. Тек Словенияға қара-
ғанда гол соғатын оңтайлы сәтті мүлт 
жібермеген біздің жігіттер жеңіске 
жетіп, «Жекпе-жек» спорт кешеніне 
жиналған жанкүйерлерді қуанышқа 
бөледі. Кездесудің жетінші минутында 
Дугластың бұрыштамадан қосқан до-
бынан кейін Альберт Ақбалықов ойын-
ның есебін ашты – 1:0.

Қазақстан құрамасының футзал-
шылары екінші таймда да өте белсенді 
ойнағанымен, Словения қақпасына бір 
доптан артық гол соға алмады. Жер-
лестеріміз есепті еселеуге қанша тырыс-
са да, көздеген мақсатына жете ал май бі-
раз әбігерге түсті. Матчтың аяқ талуына 
бес минут қалғанда Сло вения құрама-
сының бас бапкері тәуе келге бел буып, 
қақпашының орнына алаңға бесінші 
ойыншыны шығарды. Қар сыластың ке-
зекті бір шабуылы нәтижесіз аяқ талып, 
олар допсыз қалғанда Дуглас бос қалған 
қақпаны дәл көздеп, ойынның нүктесін 
қойды – 2:0. 

Қазақстан құрамасы келесі ойынын 
12 қазанда сырт алаңда Черногориямен 
өткізді. Рикардо Кака жаттықтыратын 
ұлттық құра ма жігіттері Черногорияда 
аралас құраммен ойнаса да, жанкүй-
ерлерді жерге қаратқан жоқ. Сырт 
алаңдағы матчқа жарақаттарына бай-
ланысты негізгі құрамның бір емес, 
төрт бірдей ойыншысы қатыса алмады. 
Атап айтар болсақ, биыл Нидерландта 
өткен Еу ропа чемпионатының үздік 
сұр мергені Біржан Оразов (7 гол), 
Словениямен болған ойын да гол соққан 
Дуглас және сол матчта паркетке 
шыққан тәжі рибелі футзалшыларымыз 
Шың ғыс Есенаманов пен 2021 жылғы 
Қазақстанның үздік ойыншысы Дәурен 
Тұрсағұлов ұлттық құрамаға көмектесе 
алмады. 

Есесіне, бұл матчта бірқатар қа-
зақстандық жас футболшылар өздерін 
көрсетуге мүмкіндік алды. Әдетте 
маңыз ды ойындарда жастарды алаңға 
шы ғара бермейтін Рикардо Кака 
Подгорицадағы кездесуде қо салқы 
қақпашы Нұрәлем Байдулладан басқа 
барлық ойыншыны паркетке шығарды. 
Онысы түсінікті. Себебі Кака Дуглас, 
Тайнан секілді жасы келіп қалған құра-
мадағы ардагер футзалшылардың ор-
нын басады-ау деген ізбасарлардың 
қарым-қабілетін қазірден-ақ тексеріп 
жатыр. Өйткені алдағы екі-үш жылда 
Қазақстан құрамасында буын алмасу 
процесі жүретіні белгілі. Дугластар 
қашанға дейін доп тебе береді дейсіз?!

Бәлкім, екі жылдан кейін жалауы 
желбірейтін әлемдік додада негізгі 
құрамнан паркетке шыққан Райымбек 
Жұма, Ақжол Дәрібай, Серік Мәжитов 
секілді жас өрендерімізді көріп қа-
лармыз. Дегенмен, жас жігіт тер 
Черногорияға қарсы ойында гол соға 
алмаса да, жаман ойын көрсетті деп айта 
алмаймыз. Бас тысы – қателік жасамай, 
жат тықтырушының тапсырмасын толық 
орындап шықты. 

Қазақстан мен Черногория фут-
залшылары бұған дейін бірде-бір рет 
өзара ойын өткіз беген соң, екі құрама 

да алғашқы тайм да «сырын білмейтін 
аттың сыртынан жүрме», дегендей өте 
сақ тықпен ойнады. Әйткенмен, кезде-
судің 11-минутында Лео есеп ашып, 
Қазақстан құрамасын алға шы ғарғаннан 
кейін ғана ойын жандана бастады. 
Көбіне қарсы ша буылға иек артқан алаң 
иелері арада алты минут өткенде таразы 
басын теңестірді. Гол авторы – Филип 
Маркович. Бірінші кезеңнің аяқталуына 
бір минут қалғанда Эдсон дәлдік таны-
тып, таблодағы көрсеткішті 1:2-ге жет-
кізді. Бір қызығы, алғашқы таймдағы 
үш голдың үшеуі де ойын жағдайында 
емес, стандарттан соғылды.

Үзіліс уақытында Какадан керекті 
ақыл-кеңесті тыңдап шыққан жерлес-
теріміздің екінші таймдағы ойыны түр-
леніп шыға келді. Бірінші таймда гол 
соғатын бірнеше мүмкіндігін пайдалана 
алмаған Альберт Ақбалықов, Тайнан 
екінші 20 минутта өз еншілеріне бір-
бір голдан жазды. Сондай-ақ Арнольд 
Кнауб та бір мәрте мергендігімен көзге 
түсті. Қорытынды есеп – 1:5.

Қатарынан екі матчта да жеңілген  

Черногория (олар алғашқы турда Слове-
ниядан 3:1 есебімен ұтылған) іріктеу 
кезеңінің келесі сатысына шы ғу дан тү-
бегейлі үмітін үзді. Себебі Элиталы ра-
ундқа тек топ көшбасшысы ғана шыға-
ды. Ал ғашқы екі турда ұпайдан шашау 
шығармаған Қазақстан құрамасы 6 
ұпаймен бірінші орынға мықтап жайға-
сып алды. Екінші орындағы Словенияда 
әлі үміт бар. Олардың еншісінде үш 
ұпай бар. 

Енді Қазақстан құрамасы келесі тур 
ойынын 9 қараша да Алматыда дәл осы 
Черного риямен өткізеді. Егер жерлес-
теріміз бұл ойында да жеңіске жетіп, 
соңғы турда Словениямен тең түссе де 
іріктеудің элиталы кезеңіне жолдама 
алады. Соңғы тур матчы 2023 жылдың 
8 нау рызына жоспарланған.

Еуропа футбол қауымдастықтары 
одағының (УЕФА) ережесі бойынша, 
Кәрі құрлықтағы әлем чемпионатының 
іріктеу бәсекелері бес сатыдан тұра-
ды. Бұл – екінші іріктеу кезеңі. Негізгі 

іріктеу сатысында Еуропаның 36 ұлттық 
құрамасы үш-үштен 12 топқа бөлініп, 
ойнап жатыр. Топтық кезеңнің ойын-
дары 2022 жылдың 12-21 қыркүйегі, 
3-12 қазаны, 6-9 қарашасы және 2023 
жылдың 27 ақпаны мен 8 наурызы ара-
лығына жоспарланған.

Топтық кезеңде бақ сынайтын құра-
малар бір-бірімен үйде және сырт 
алаңда бір-бір ойын өткізеді. Нәти-
жесінде, әр топтың жеңімпаздары мен 
екінші орын алған төрт үздік команда 
элиталы кезеңге тікелей жолдама ала-
ды. Ал екінші орын иеленген қалған 
сегіз команда 2023 жылдың 10-19 сәуір 
аралығында өтпелі ойындар арқылы 
тағы төрт жолдаманы сарапқа салады. 
Сөйтіп, іріктеудің элиталы кезеңіне 20 
құрама қатысып, олар төрт-төрттен бес 
топқа бөлініп ойнайды. Әр топта жеңім-
паз атанған құрама әлем чемпио натына 
жолдама алса, екінші орын алған құра-
малар бір-бірімен ойнап, қосымша екі 
жолдамаға таласатын болады.

СЛОВЕНИЯ МЕН ЧЕРНОГОРИЯНЫ САН СОҚТЫРДЫ
ФУТЗАЛДАН ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫ 2024 ЖЫЛЫ 
ӨТЕТІН ӘЛЕМ БІРІНШІЛІГІНІҢ ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІН ЖЕҢІСПЕН 
БАСТАДЫ. ЖАҚСЫЛЫҚ ҮШКЕМПІРОВ АТЫНДАҒЫ «ЖЕКПЕ-ЖЕК» 
СПОРТ КЕШЕНІНДЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ТОПТЫҚ КЕЗЕҢНІҢ 
БІРІНШІ ТУРЫНДА РИКАРДО КАКА ШӘКІРТТЕРІ СЛОВЕНИЯ 
ФУТЗАЛШЫЛАРЫН ҚАБЫЛДАП, 2:0 ЕСЕБІМЕН БАСЫМ ТҮСТІ. 

Қазақстандық зілтемірші қос-
сайыс қорытындысы бойынша 220 
(125+95) келіні еңсерді. Жерлесіміз 

жұлқа көтеруде 95 келімен кіші 
күміс жүлде, серпе көтеруде 125 
келімен кіші алтын медаль жеңіп 
алды. Жүлделі екінші орынды 
қытайлық Ю Линглонг (210 кг) 

иеленсе, қола медаль өзбекстандық 
Нигора Абдулаеваға (193 кг) бұйыр-
ды. Бұл – әлем чемпионы, Олим пия 
жүлдегері атан ған Чиншанлоның 
Азия чемпионатындағы алғашқы 
алтын медалі.

Сондай-ақ ерлер арасында дәл 
осы салмақ та өнер көрсеткен 2021 
жылғы әлем және Азия чемпионы 
Арли Чонтей бұл жолы күміс жүл-
дегер атанды. Ол қоссайыста 255 
(140+115) келі зіл темірді еңсерді. 
Жерлесіміз былтырғы Сары құрлық 
бәсекесінде де екі бағдарламада 255 
келімен бас жүлдені олжалаған еді. 
Биылғы додада вьетнамдық Ла Тхань 
Джианың бағы жанды. Ол қоссай-
ыста 262 келімен чемпион атанса, 
Сауд Арабиясының өкілі Мансұр 
Әл-Сәлем (259 кг) үздік үштік-
ті түйіндеді. Азия біріншілігінде 
Қазақстанның 18 спортшысы бақ 
сынап жатыр. Чемпионат 16 қазанда 
мәресіне жетеді. 

АСЫЛЖАН – АЗИЯ ЧЕМПИОНЫ

1

ЖЕҢІЛІСТЕН КЕЙІНГІ ЖЕҢІС
ОРТА САЛМАҚТА ЖҰДЫРЫҚТАСАТЫН ҚАЗАҚ-
СТАНДЫҚ БОКСШЫ ҚАНАТ ИСЛАМ (29-1, 22 КО) 
КӘСІПҚОЙ БОКСТАҒЫ КЕЗЕКТІ Ж ЕКПЕ-ЖЕГІН 
ӨТКІЗІП, ҚАРСЫЛАСЫНАН БА СЫМ ТҮСТІ.

АҚШ-тың Флорида штатындағы Плант-Сити қаласын-
да өткен бокс кешінде жер лесіміз аргентиналық Хавьер 
Франсиско Масьельмен (34-18, 23 КО) қолғап түйістірді. 
Сегіз раунд қа жоспарланған айқаста 38 жастағы қазақ-
стандық боксшы төрешілердің бірауызды шеші мімен 
жекпе-жектің же ңімпазы деп танылды. Осылайша, отанда-
сымыз кәсіпқой бокстағы 29-шы жеңісіне қол жеткізді. Ал 
өз елінде «Жыртқыш» деген лақап атымен танымал Масьель 
18-мәрте жеңілістің кермек дәмін татты. 

Айта кетейік, бұл – Қанат Исламның карье расындағы 
алғашқы жеңілісінен кейінгі жеңісі. Ол осы жылдың ақпан 
айында брита ниялық Джимми Келлиден ұпай саны бойынша 
ұтылып қалған еді. 

57 САТЫ ЖОҒАРЫЛАДЫ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТЕННИСШІ ТИМОФЕЙ СКАТОВ 
ИТАЛИЯНЫҢ ПАРМА ҚАЛАСЫНДА ӨТКЕН 
ЧЕЛЛЕНДЖЕР ТУРНИРІНІҢ ЧЕМПИО НЫ 
АТАНДЫ.

Әлемнің 209-ракеткасы саналатын қазақ стандық тен-
нисші финалда дүниежүзілік рейтингте 156-орында тұрған 
словакиялық Йозеф Коваликпен бас жүлдені сарапқа сал-
ды. Үш сағат он минутқа жалғасқан тартысты бәсекеде 
жерлесіміз үш сетте – 7:5, 6:7 (2:7), 6:4 есебімен жеңіске 
жетті. Бұл – Тимофей Скатовтың карьерасындағы ал ғашқы 
Челленджер санатындағы жеңісі. 

Осы жеңісінің арқасында ол АТР рейтин гінде бірден 
57 саты жоғарылап, 152-орынға тұрақтады. Сондай-ақ 
жақында жаңарған рейтингте Қазақстанның ерлер және 
әйелдер арасындағы бірінші ракеткалары Александр 
Бублик пен Елена Рыбакина өз орындарын сақтап қалды. 
Бублик бұрынғыдай 43-орында, Рыбакина 26-сатыда тұр. 
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Қазақ дзюдосы құлдырап бара 
жатыр деп байбалам салайық десек, 
қоржынымыз кейінгі сегіз әлем бірін-
шілігінде бірде-бір рет бос қайтқан 
емес. Демек Қазақстан дзюдосы бір-
неше жылдан бері бір орында сіресіп 
тұр деген сөз. Сонда дейміз, мемле-
кеттің жыл сайын спортшыларды 
қолдауға бөлетін қаржысы, шетелдің 
ең мықты деген білікті бапкерлеріне 
беретін жалақысы ауаға ұшып жатқан 
жоқ па? 

 Әйтеуір, жыл сайынғы әлем 
чемпионаттарында бүкіл бір феде-
рацияны айналдырған бір-екі ғана 
спортшы жүлде алып, абыройсыз-
дықтан құтқарып келеді. Мәселен, 
2017 жылы Мажарстанда өткен 
әлем чемпионатында Галбадрах 
Отгонцэцэг жалғыз қоланы олжала-
са, бір жылдан кейін Бакудегі бай-
рақты бәсекеде Ерлан Серікжанов 
(күміс) пен Галбадрах Отгонцэцэг 
(қола) үздіктер қатарынан көрін-
ді. Ал 2019 жылғы Токиодағы 
дүбірлі додада Елдос Сметовтың 
жалғыз қоласы көңілге медет бол-
ды. Будапешттегі былтырғы бәсе-
кеде Ғұсман Қырғызбаев финал-
да жеңіліп, күмісті қанағат тұтуға 
мәжбүр болды. Биыл Елдос Сметов 
66 келіден өз салмағына (60 кг) орал-
мағанда, Әбиба бабында болмаған-
да, балуандарымыз Өзбекстаннан 
өзегі өртеніп қайтқалы тұр екен. 
Абырой болғанда, екі балуанымыз да 
жарыстың алғашқы күні қос қола ол-
жалап, үздіктер қатарынан көрінді. 

Бір айта кетерлігі, биыл әйел-
дер ара сындағы Азия чемпионаты-
ның күміс жүлдегері атанған Әбиба 
Әбужақынова Ташкенттегі жеңісінің 
арқасында қазақ қыздары арасында 
әлем чемпионатында жүлде алған 
тұңғыш дзюдошы ретінде тарихта 
қалды. 

Ташкенттегі әлем чемпионатына 
талай дүбірлі додада ысылған, ха-
лықаралық жарыстарда олжа салып 
жүрген тәжірибелі спортшыларымыз-
дың біршамасы барды. Тіпті олардың 
алды Олимпия ойын дарына қатысып, 
әлем және Азия чемпионаттарында 
жүлде алған, қалған дары халықара-
лық жарыстарға үздіксіз қатысып ке-
леді. Сол жарыстарда жиған тәжіри-
бесі жүлдеге апаратындай саңлақ-
тарымыз ел намысы сынға түскен 
сәтте сүреңсіз өнер көрсетіп, барша 
жанкүйер лерді жерге қаратты. 

Мәселен, былтыр 66 келіде әлем 
біріншілігінің күміс жүлдегері 
атанған Ғұсман Қырғызбаев пен 73 
келідегі биылғы Азия чемпионы 
Данияр Шамшаев екінші кезеңнен 
әріге аса алмады. 60 келіде белде-
скен Мағжан Шамшадин, 81 келіде-
гі Абылайхан Жұбаназар және Азия 
ойындарының жеңімпазы, Рио және 
Токио Олимпиадаларына қатысқан 
Дидар Хамза (90 кг), Азия чемпио-
натының бірнеше дүркін жеңімпазы 
Ислам Бозбаев (100 кг) және аса ауыр 
салмақтағы Ерасыл Қажыбаевтың 
(+ 100 кг) нәтижелері тіпті нашар. 
Олардың бірде-біреуі бірінші айна-
лымнан әріге аса алмады. Тек 100 
келіде белдескен Нұрлыхан Шархан 
ғана үшінші айналымға дейін жете 
алды. 

Әбибадан басқа қыздарымы-
здан да қайыр болмады. Севара 

Нышанбаева (57 келі), Мөлдір 
Нарынова мен Есмігүл Күюлова 
(63 келі), Аруна Жангелдина (78 
кг) және Камилә Берліқаш (+78 
келі) алғашқы айналымдарда сүрін-
се, Нұрсұлу Ералиева (52 келі) мен 
Анастасия Мая кова (70 кг) екінші 
айналымда ұтылып қалды. Жалпы, 
Қазақстанда әйелдер дзюдосының 
жеңіл салмағында кішкене болсын, 
өсу, алға жылжу байқалады. Ал өзге 
салмақтарда баяғы жартас сол жар-
тас күйінде.

Өзбекстан құрамасының балу-
андары өз елінде өткен әлемдік жа-
рыста аянып қалмады. 2011 жылғы 
әлем чемпионатынан кейін оңтүстік-
тегі көршіміздің балуандары алғаш 
тұғырдың ең биік сатысынан көрін-
ді. Сол аралықта қоланың өзіне әрең 
қол жеткізіп жүрген өзбектер бұл 
жолы бір емес, екі алтын медаль 
жеңіп алды. Өзбекстан құрамасына 
алғашқы алтынды Науаи облысы-
ның Нұрата ауданында дүниеге кел-
ген Дәулет Бабанов салды. 90 келіде 
күрескен 2021 жылғы әлем бірін-
шілігінің күміс жүлдегері, Токио 
Олимпиадасының қола жүлдегері 
финалда Еуропа чемпионатының 
қола жүлдегері италиялық Кристиан 
Парла тиден басым түсті. Екінші 
алтын жүл дені 100 келі сал мақта 
күрескен Музаффар бек Туробоев 
жеңіп алды. Ол финалда былтырғы 
Па намерика ойындарының чемпи-
оны кана далық Кайл Рейесті тізе 
бүктірді. Осылайша, екі алтын ме-
даль ен шілеген Өзбекстан құрамасы 
жалпы ко ман далық есепте үшінші 
орынға ие болды. 

Кейінгі он жылдың бедерінде ер-
лер сайысында Жапония балуандары-
ның аты озып тұр. Ұзаққа бармай-ақ, 
Күншығыс елі өкілдерінің соңғы 10 
жылдағы нәти жесіне қарайтын бол-
са, олар әр әлем чем пионатында кем 
дегенде екі алтыннан олжалап жүр. 
Жапон балуандары биыл да сол ме-
жеден көрінді. Ташкент татамиінде 
олар 2 алтын мен 3 күміс, 1 қола ме-
дальды жеңіп алды. Екінші орын-
да – Өзбекстан. Ала тақиялы ағай-
ындардың еншісінде екі алтын бар. 
Моңғолия құрамасы үшінші сатыға 
жайғасты. Олар 1 алтын, 1 күміс ме-
дальды қоржынға салды. Сондай-ақ 
Грузия және Куба дзюдошылары бір-
бір реттен жеңіс тұғырының ең биік 
сатысына көтерілді. 

Әйелдер арасында да Жапония 
құра масына тең келер команда та-
былмай тұр. Олар 3 алтын, 1 күміс 
және 2 қола жүлдені қоржынға салды. 
Екінші орынға 2 алтын, 1 күміспен 
Бразилия қыздары жай ғасса, үшінші 
орынға Хорватия қыз дары тұрақта-
ды – 1 алтын, 1 күміс. Соны мен қа-
тар Францияның бір өкілі Таш кентте 
алтыннан алқа тақты. 

Жалпыкомандалық есепте де 
Жапония құрамасы топ жарды. 
Олар барлығы 12 жүлде (5 ал-
тын, 4 күміс, 3 қола) жеңіп алды. 
Екін ші орындағы Бразилияда 4 
(2 ал тын, 1 күміс, 1 қола) медаль бар. 
Үз дік үштікті жарыс қо жайын дары 
2 ал тынмен түйіндеді. Ал қор жынын-
да небәрі екі-ақ қоласы бар Қазақстан 
құра  масы Әзербайжан, Нидерланд 
және Корея мен бірге 15-орынды 
бөлісті.

Заңғар КЕРІМ

Жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері

ЕРЛЕР:  60 кг – 1. Наохисо Такато (Жапония), 2. Арунболд Энхтайван   
 (Моңғолия), 3. Елдос Сметов (Қазақстан) пен Ян Юн Вэй (Тайпей). 

 66 кг – 1. Дзёсиро Маруяма (Жапония), 2. Хифуме Абе (Жапония), 
 3. Ан Баул (Оңтүстік Корея) мен Денис Виеру (Молдова). 
 73 кг – 1. Тцогбаатар ЕнтОчир (Моңғолия), 2. Сойши Хашимото  

 (Жапония), 3. Даниэль Гаргнин (Бразилия) мен Хидаят Хейдаров   
 (Әзербайжан).

ӘЙЕЛДЕР: 48 кг – 1. Нацуми Цунода (Жапония), 2. Катарина Менц (Германия),  
 3. Әбиба Әбужақынова (Қазақстан) мен Ассунта Скутто (Италия).

 52 кг – 1. Ута Абе (Жапония), 2. Челисе Гилес (Ұлыбритания), 
 3. Дистрия Красники (Косово) мен Аманди Бушар (Франция). 
 57 кг – 1. Рафаэла Сильва (Бразилия), 2. Харука Фунакубо 
 (Жапония), 3. Джессика Климкайт (Канада) пен Енхерлен 
 Лхкагватагоо (Моңғолия).

ӨТКЕН ДЕМАЛЫС КҮНДЕРІ ФУТБОЛДАН 
ҚАЗАҚСТАН ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ КЕЗЕКТІ 
ТУР ОЙЫНДАРЫ ӨТТІ. 

Турнир кестесінде көш бастап тұрған «Ақтөбе» 
22-турда өз алаңында Ақтаудың «Каспийін» қабыл-
дап, 4:0 есебімен жеңіске жетті. Сондай-ақ чемпи-
ондық жарыста «Ақтөбені» өкшелеп келе жатқан 
«Астана» да елордада Шымкенттің «Ордабасы» 
клубының қақпасына жауапсыз алты гол соқты. Ал 
үшін ші орындағы былтырғы ел чемпионы «То был» 
күтпеген жерде Павлодарда жергілікті «Ақсудан» 
3:0 есебімен жеңіліп қалды.

Жоғары топтағы орнын сақтап қалу үшін жан-
таласып жатқан «Мақтаарал» мен «Ақжайық» ара-
сындағы бәсекеде Түркістан облысының командасы 
маңызды үш ұпайын олжалады – 1:0. «Қайрат» сырт 
алаңда «Атыраудан» басым түсті – 2:1. Ал «Тараз» 
– «Қызылжар» (0:0) және «Шахтер» – «Тұран» (0:0) 
матчтарында есеп ашылған жоқ. 

Турнир кестесінде «Ақтөбе» 45 ұпаймен 
чемпиондыққа жақындап келеді. Екінші орын-
дағы «Астананың» еншісінде 41 ұпай бар. Ал 
«Мақтаарал» 21 ұпаймен көш соңында тұр.

23-тур ойындары 14-15 қазанға жоспарланған.

«АҚТӨБЕ» ЧЕМПИОН БОЛУҒА ЖАҚЫН

1

ДЗЮДОШЫЛАРЫМЫЗ 
ЖЕТІ ЖЫЛДАН БЕРІ БІР АЛТЫН МЕДАЛЬҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗЕ АЛМАЙ КЕЛЕДІ
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ГЕРМАНИЯҒА АПАРАТЫН ЖОЛДА 
ҚАРСЫЛАСТАРЫМЫЗ КІМ?

ГЕРМАНИЯНЫҢ ФРАНКФУРТ ҚАЛАСЫНДА 2024 ЖЫЛҒЫ ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ 
ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІНІҢ ЖЕРЕБЕСІ ТАРТЫЛДЫ. ҚАЗАҚСТАН H ТОБЫНА ТҮСТІ. 
ҚАРСЫЛАСТАР АРАСЫНДА ДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, СЛОВЕНИЯ, СОЛТҮСТІК ИРЛАНДИЯ, 
САН-МАРИНО БАР. ОСЫ РЕТТЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАРСЫЛАСТАРЫНЫҢ МҮМКІНДІГІ, 
ТРАНСФЕРЛІК ҚҰНЫ, ЖЕТІСТІКТЕРІНЕ ТОҚТАЛЫП ӨТСЕК.

ДАНИЯ

ФИФА рейтингіндегі орны – 10
Трансферлік құны – 339 миллион еуро 

(transfermarkt мәліметі бойынша)
Ең қымбат ойыншысы – Пьер-Эмиль 

Хейбьерг (42 миллион еуро)
Еуропа чемпионатында жетістігі:
1992 жылы: чемпион
2020 жылы: қола жүлдегер

Біздің топтың сөзсіз көшбасшысы – Дания құра-
масы. Осыдан 30 жыл бұрын күтпеген жерден кәрі 
құрлықтың чемпионы атанған «Дат динамитінің» 
бүгінгі қарқыны керемет. Ұлттар лигасының биылғы 
маусымында Хорватиядан бір ұпай жинап, өз то-
бында екінші орын алды. Оның алдында Еуро-2020 
біріншілігінде жартылай финалға дейін жеткен еді. 
Катардағы әлем біріншілігінде де Каспер Юльман 
шәкірттері жоғары нәтиже көрсетуден үмітті.

Негізгі құрамдағы ойыншыларының басым 
бөлігі Еуропаның топ командаларында ойнай-
ды. Өткен ғасырдағы Аллан Симонсен, Микаэль 
Лаудруп, Пребен Элькяер, Йеспер Ольсен, Мортен 
Ольсендердің лайықты ізбасарлары бар. Мысалы, 
Кристиан Эриксен «Манчестер Юнайтед», 
Андреас Кристенсен «Барселона», Симон Кьер 
«Милан», Пьер-Эмиль Хейбьерг «Тоттенхэм»  ко-
мандаларында доп тебеді. 

Қазақстан мен Дания бұған дейін төрт рет 
кездескен. Ең алғаш 2006 жылғы әлем чемпио-
натының іріктеу додасында жолыққанбыз. Сол 
тұста Сергей Тимофеев шәкірттері сырт алаңда 
0:3 есебімен ойсырай ұтылса, өз алаңымызда бі-
раз қарсылық көрсеткен. Бұл ойын 1:2 есебімен 
аяқталды. Қазақстан сапынан Александр Кучма 
мергендік танытқан. 

Одан кейін 2018 жылғы әлем біріншілігінде 
тағы жолымыз түйісті. Екі ойында да «Дат дина-
митінің» қарқыны қатты болды (1:3, 1:4).

Айтпақшы, бұған дейін Қазақстан Дания 
құрамасын тек Алматыда қабылдаған. Осы жолы 
Астанада ойнауымыз әбден мүмкін. 

ФИНЛЯНДИЯ

ФИФА рейтингіндегі орны – 56
Трансферлік құны – 36,15 миллион еуро 

(transfermarkt мәліметі бойынша)
Ең қымбат ойыншысы – Глен Камара  

(7,5 миллион еуро)
Еуропа чемпионатында жетістігі:
2020 жылы: топтық кезең

Финляндия құрамасы Дания секілді жеңі-
стерімен мақтана алмайды. Еуропа біріншілігін-
де жеңіске жету тұрмақ, қатысудың өзі жетістік 

болып саналады. 60 жылдан астам тарихы бар 
кәрі құрлықтың үздіктері қатысатын додаға тек бір 
мәрте жолы түскен. Ол соңғы 2020 жылғы Еуропа 
чемпионаты. Айтпақшы, алғашқы ойындарында 
Данияны жеңген болатын. Сол кездесуде Кристиан 
Эриксен есінен танып, ойын бірнеше минутқа 
тоқтап қалған. Содан кейін Эриксен біраз уақыт 
емделіп, футболдан қола үзе тұрды.

Ұлттар лигасында Финляндия В дивизионын-
да екінші орын алды. Көш басына Босния және 
Герцеговина шықты. 

Қазақстан мен Финляндия осыған дейін бес рет 
кездескен. Оның төртеуі ресми ойын, біреуі жолда-
стық кездесу. 2008 жылғы Еуропа чемпионатының 
іріктеу кезеңінде 0:2 және 1:2 есептерімен есе жі-
берді. Ал оның алдында Арно Пайперстің тұсын-
да Кипрдегі халықаралық турнирде жолыққанбыз. 
Ойынның негізгі уақытында гол соғылмай, пеналь-
тиден Қазақстан басым түскен.  2022 жылғы әлем 
чемпионатының іріктеу ойындарындағы екі матч 
та қарсыластың пайдасына шешілді. 

Финляндия құрамасы ешқашан әлем немесе 
Еуропа чемпионатында жетістікке жетпесе де, 
Яри Литманен секілді аңыз ойыншылары болған. 
Ол Чемпиондар лигасында топ жарып, үздік сұр-
мергені атанған. Қазіргі құрамнан Лукаш Градецки 
(«Байер»), Теэму Пукки («Норвич»), Йоэль 
Похьянпало («Байер») секілді танымал ойыншы-
ларын ерекше айтуға болады. 

СЛОВЕНИЯ

ФИФА рейтингіндегі орны – 63
Трансферлік құны – 103,15 миллион еуро 

(transfermarkt мәліметі бойынша)
Ең қымбат ойыншысы – Ян Облак  

(40миллион еуро)
Еуропа чемпионатында жетістігі:
2000 жылы: топтық кезең

Словения елі бұрын Югославияның құрамында 
болды. Сондықтан өткен ғасырдың 90-жылдары-
на дейін Словенияның үздік ойыншылары бірік-
кен құрама сапында өнер көрсетті. Ал тәуелсіздік 
алған соң, Словенияның ірі жарыстарға жолы көп 
түскен жоқ. Еуропа біріншілігіне 1996 жылдан бері 
тек бір рет қатысқан. Яғни 2000 жылы Бельгия мен 
Нидерланд елінде С тобында ойнап, соңғы орын 
алған. Ол кезде Словенияның алдын Испания, 
Югославия, Норвегия орап кеткен.

Әлем чемпионатында 2002 және 2010 жылдары 
доп тепкен. Қазақстан мен Словенияның осыған 
дейін жолдары түйіспеген.

Еуропаның ортаңқол командасы саналатын 
Словения даңқты қақпашыларымен танымал. 
Самир Ханданович («Интер») пен Ян Облак 
(«Атлетико») соңғы 10 жылдықтағы әлемдегі үздік 
қақпашылардың қатарына кіреді.

СОЛТҮСТІК ИРЛАНДИЯ

ФИФА рейтингіндегі орны – 59
Трансферлік құны – 28,45 миллион еуро 

(transfermarkt мәліметі бойынша)
Ең қымбат ойыншысы – Пэдди Макнейр 

(6 миллион еуро)
Еуропа чемпионатында жетістігі:
2016 жылы: 1/8 финал

Қазақстан үшін тағы бір жаңа құрама. Өйткені 
Ирландия футболшыларымен бұған дейін кездесіп 
көрмегенбіз.

Ұлыбританияның бір бөлігі саналатын 
Солтүстік Ирландияның өзінің дербес құрамасы 
бар. Олар әлем чемпионатына алғаш рет сонау 
1958 жылы қатысқан. Сол кезде ширек финалға 
дейін жеткені бар. Ал Еуропа біріншілігіне тек 2016 
жылдары жолдары түскен. Өз топтарында үшінші 
орын алып, 1/8 финалда өздерінің одақтастары 
Бэйл бастаған Уэльстен жеңілген.

Биылғы Ұлттар лигасында С дивизионында өз 
тобында соңғы орында қалып қойды. Енді D ди-
визионына түсіп қалу қаупі төніп тұр.

Солтүстік Ирландия құрамасының ойыншыла-
рының басым бөлігі Англия премьер-лигасы Мен 
чемпионшипінде өнер көрсетеді. 

САН-МАРИНО

ФИФА рейтингіндегі орны – 211
Трансферлік құны – 1,01 миллион еуро 

(transfermarkt мәліметі бойынша)
Ең қымбат ойыншысы – Никола Нанни 

(350 мың еуро)
Еуропа чемпионатында жетістігі:
Ешқашан қатыспаған

Сан-Марино – ФИФА-ның әлемдік рейтин-
гінде соңғы орында тұрған құрама. Өз тарихында 
тек Лихтенштейнді жеңген. Басқа жетістігі жоқ. 

Қазақстан аралдағы жартылай кәсіпқой ойыншы-
лармен екі матчта да алты ұпай алуы тиіс. 

Бұған дейін Сан-Мариномен 2020 жылғы 
Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңінде жо-
лыққанбыз. Ол кезде өз алаңымызда 4:0, сырт 
алаңда 3:1 есебімен жеңгенбіз. 

Қазақстанға жеребе осы жолы бұрынғы 
жылдармен салыстырғанда сәтті түскені анық. 
Сондықтан мүмкіндікті жібермеуі тиіс. Әрине, 
топтың фавориті – Дания құрамасы. Бірақ Сан-
Маринодан басқа үшеуі де осал емес. Оны бас 
бапкер Магомед Адиев те айтып отыр.

– Қарсыластарды қиын деп айтуға болады. 
Бүгінгі таңда оңай команда жоқ. Өте мықты 
топқа түстік деп ойлаймын. Нақты көшбасшы 
болмаса да, Данияның қазіргі қарқыны қуантады. 
Олардың жас ойыншыларының деңгейі өте жоға-
ры. Дат футболшылары топтың фавориті болады 
деп санаймын. Қарсыластар туралы мәліметтерді 
біртіндеп жинай бастаймыз. Бізді қиын қарсы-
ластармен қызықты ойындар күтіп тұр. Бәсекеге 
төтеп беруге тырысамыз, – дейді Магомед Адиев.

Қазақстанның қатысуымен өтетін ойын 
күнтізбесі:

23 наурыз, 20:00. Қазақстан – Словения
26 наурыз, 19:00. Қазақстан –  Дания
16 маусым, 00:45. Сан-Марино – Қазақстан
19 маусым, 00:45. Солтүстік Ирландия – 

Қазақстан
7 қыркүйек, 20:00. Қазақстан – Финляндия
10 қыркүйек, 19:00. Қазақстан – Солтүстік 

Ирландия
14 қазан, 00:45. Дания – Қазақстан
17 қазан, 00:45. Финляндия м Қазақстан
17 қараша, 20:00. Қазақстан – Сан-Марино
20 қараша, 00:45. Словения – Қазақстан
Ойындар уақыты елорда сағаты бойынша бел-

гіленген.
Іріктеу сатысы 2023 жылдың наурызы мен 2024 

жылдың 26 наурызы аралығында өтеді.

Бек ТӨЛЕУ

ДАНИЯДАНИЯ ФИНЛЯНДИЯФИНЛЯНДИЯ

САН-МАРИНОСАН-МАРИНОСОЛТҮСТІК ИРЛАНДИЯСОЛТҮСТІК ИРЛАНДИЯ

СЛОВЕНИЯСЛОВЕНИЯ
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ОСЫ АПТАДА ФУТБОЛДАН ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫНЫҢ 
4-ТУР ОЙЫНДАРЫ ӨТТІ. ТОПТЫҚ БӘСЕКЕДЕ КҮШ 
СЫНАСЫП ЖАТҚАН ЕУРОПАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК 32 
КОМАНДАСЫНЫҢ ІШІНЕН ПЛЕЙ-ОФФ БӘСЕКЕСІНЕ 
АЛДЫН АЛА ЖОЛДАМА АЛҒАН БЕС ҰЖЫМ АНЫҚТАЛДЫ. 
АТАП АЙТСАҚ, «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ), 
«БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ), «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ), 
«НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ) ЖӘНЕ «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) 
КОМАНДАЛАРЫ КЕЛЕСІ ЖЫЛДЫҢ КӨКТЕМІНДЕ ШИРЕК 
ФИНАЛДЫҚ ЖОЛДАМАЛАРДЫ САРАПҚА САЛАДЫ. 

А ТОБЫ
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:7 

(Эрфилд, 17 – Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, 
Эллиот, 87); 

«Наполи» (Италия) – «Аякс» (Нидерланд) – 4:2 (Лосано, 
4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62пен, Осимен, 89 – Классен, 
49, Бергвейн, 83пен); 

Италияның «Наполи» командасы биыл ұзаққа баратын сияқты. 
А сериясында көш бастап келе жатқан команда Чемпиондар 
лигасының топтық сайысын да сәтті өткізуде. Сәрсенбінің 
кешінде итальяндық ұжым «Аяксты» қабылдап, 4:2 есебімен 
жеңді. Осылайша олар топтық бәсекеде соққан голдарының санын 
17-ге жеткізіп, өзіндік рекордтарын орнатты. Жалпы топтағы 
ойындарда ең көп гол салған команда – ПСЖ. Француздар 
2017-18 жылғы маусымда қарсыластарының қақпасына 25 гол 
тоғытқан. «Наполидің» бұл рекордты жаңарту-жаңартпауы 
5-турда «Рейнджерспен» өтетін ойыннан  кейін белгілі болады. 
Одан кейін Италия клубын сырт алаңда «Ливерпульмен» қиын 
ойын күтіп тұр. 

Шотландияның «Рейнджерсін» ерінбегеннің бәрі ұтып 
жатыр. Осы аптада шотландықтар өз алаңында «Ливерпульден» 
1:7 есебімен ойсырай жеңілді. Бұл ойында Мұхаммед Салах 
68-минутта алаңға шығып, айналдырған бес минуттың ішінде 
хет-трик жасады да, Чемпиондар лигасында ең жылдам хет-трик 
жасаған футболшы атанды. Бұған дейінгі рекордты 2011 жылы 
«Лион» футболшысы Бафетимби Гомис орнатқан. Ол Загребтің 
«Динамо» командасының қақпасына соққан үш голын 8-минутқа 
«сыйдырып» еді. Енді оны Мұхаммед Салах тағы үш минутқа 
қысқартты.  

№ Команда О Ұ Т Ж Д-А Ұп
1 Наполи 4 4 0 0 17-4 12
2 Ливерпуль 4 3 0 1 12-6 9
3 Аякс 4 1 0 3 8-12 3
4 Рейнджерс 4 0 0 4 1-16 0

В ТОБЫ
«Байер» (Германия) – «Порту» (Португалия) – 0:3 (Галено, 

6, Тареми, 53, 64пен); 
«Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия) – 0:0

Бельгияның «Брюгге» клубы өз тарихында тұңғыш рет плей-
офф сайысына жолдама алды. 4-турда Мадридтің «Атлетико» 
командасына қонаққа барған бельгиялық ұжым алаң иелерімен 
0:0 есебімен тең ойнады. Бұл тең ойын «Брюггеге» топтан шығуға 
жеткілікті болды.  

 Германияның «Байер» клубы жақында бас бапкерлік 
қызметке испаниялық Хави Алонсоны тағайындаған. Кезінде 
«Ливерпуль», «Реал» командаларында жасындай жарқыраған 
Алонсо Бундеслигадағы алғашқы ойынында «Шалькені» 4:0 
есебімен жеңіп бастаған еді. Алайда, Чемпиондар лигасындағы 
аяқ алысы абырой әкелмеді. Өз алаңында «Портумен» жасыл 
алаңға шыққан леверкузендіктер 0:3 есебімен ойсырай жеңілді. 

 
№ Команда О Ұ Т Ж Д-А Ұп
1 Брюгге 4 3 1 0 7-0 10
2 Порту 4 2 0 2 6-6 6
3 Атлетико 4 1 1 2 2-5 4
4 Байер 4 1 0 3 2-6 3

С ТОБЫ
«Виктория» (Чехия) – «Бавария» (Германия) – 2:4 (Виканова, 

62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35); 
«Барселона» (Испания) – «Интер» (Италия) – 3:3 (Дембеле, 

40, Левандовский, 82, 90+2 – Барелла, 50, Мартинес, 63, Госенс, 
89); 

Мюнхендік «Бавария» көктемгі маусымға алғашқылардың бірі 
болып, жолдама алды. 4-турда олар Чехияның «Викториясын» 
сырт алаңда 4:2 есебімен жеңді. 

Ал, Каталонияның «Барселонасы» биыл да плей-офф бәсе-
кесіне шыға алмай, көктемгі жорығын Еуропа лигасында жалға-
стыратын сияқты. Сәрсенбі күні испаниялық клуб «Интерді» қа-
былдап, сәл болғанда жеңіліп қала жаздады. Ойын 3:3 есебімен 
тең аяқталды. Алаң иелері үшінші голды төреші қосқан қосымша 
минутта соқты. 

Жеңістен соңғы минуттарда айырылып қалған «Интер» келесі 
турда «Викториямен» өз алаңында ойнайды. Осы ойында милан-
дық клуб жеңіске жететін болса, плей-офф бәсекесінің жолдама-
сын жамбастарына басады. Ондай болған жағдайда «Барселона» 
Еуропа лигасына ат басын бұрады. 

№ Команда О Ұ Т Ж Д-А Ұп
1 Бавария 4 4 0 0 13-2 12
2 Интер 4 2 1 1 6-5 7
3 Барселона 4 1 1 2 8-7 4
4 Виктория 4 0 0 4 3-16 0

D ТОБЫ
«Спортинг» (Португалия) – «Марсель» (Франция) – 0:2 

(Гендузи, 20, Санчес, 30); 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Айнтрахт» (Германия) – 3:2 (Сон 

Хын Мин, 19, 36, Кейн, 28пен – Камада, 14, Алиду, 87); 

Нағыз тартыс осы топта болып жатыр. Дәл қазір қай 
команданың плей-офф бәсекесіне шығатынын дөп басып айту 
қиын. Әзірге топ бастаушы – «Тоттенхэм». Дегенмен, барлық 
мәселе соңғы екі турға қарап тұр. 

№ Команда О Ұ Т Ж Д-А Ұп
1 Тоттенхэм 4 2 1 1 5-4 7
2 Марсель 4 2 0 2 6-4 6
3 Спортинг 4 2 0 2 6-6 6
4 Айнтрахт 4 1 1 2 3-6 4

Е ТОБЫ
«Милан» (Италия) – «Челси» (Англия) – 0:2 (Жоржиньо, 

21, Обамеянг, 34); 
«Динамо» (Хорватия) – «Зальцбург» (Австрия) – 1:1 

(Любичи, 40 – Зайвальд, 12); 

Лондонның «Челсиінен» қатарынан екі рет ұтылған 
Италияның «Миланы» енді қалған екі ойында жеңіске жетпесе, 
плей-офф жолдамасынан алыстайды. Италия клубы 4-турда 
«ақсүйектерді» қабылдаған еді. Ойының 18-минутында «Милан» 

қорғаушысы Фикайо Томори қызыл қағаз алып, ойыннан 
қуылды. Осыдан кейін «Челси» жасыл алаңда үстемдік құрып, 
алаң иелерінің қақпасына екі доп соқты. Бір қызығы, лондондық 
клуб араға 19 жыл салып, Италия жерінде жеңіске жетті. 2003 
жылы олар Римнің «Лациосын» 4:0 есебімен ұтқан еді. Содан 
бері Апенин түбегіне жасаған жорықтарының барлығы сәтсіз 
аяқталған. 

№ Команда О Ұ Т Ж Д-А Ұп
1 Челси 4 2 1 1 6-2 7
2 Зальцбург 4 1 3 0 4-3 6
3 Милан 4 1 1 2 4-7 4
4 Динамо 4 1 1 2 3-5 4

F ТОБЫ
«Селтик» (Шотландия) – «Лейпциг» (Германия) – 0:2 

(Вернер, 75, Форсбер, 74); 
«Шахтер» (Украина) – «Реал» (Испания) – 1:1 (Зубков, 46 

– Рюдигер, 90+5); 

Чемпиондар лигасының қазіргі жеңімпазы «Реал» плей-офф 
мәселесін шешіп тастады. 4-турда «Шахтермен» жасыл алаңға 
шыққан Карло Анчелотти шәкірттері украиндықтармен тең түсті. 
Оның өзінде есепті ойынның соңғы минутында теңестірді. «Реал» 
алдағы екі ойында жеңілсе де, екінші орыннан төмендемейді. 
Өйткені, соңғы 6-турда «Шахтер» мен «Лейпциг» өзара бақ 
сынайды. Бұл ойында екі команданың бірі ұпай жоғалтатыны 
сөзсіз. 

5-турда «Реал» сырт алаңда «Лейпцигпен» ойнайды. «Селтик» 
«Шахтерді» қабылдайды. 

№ Команда О Ұ Т Ж Д-А Ұп
1 Реал 4 3 1 0 8-2 10
2 Лейпциг 4 2 0 2 6-7 6
3 Шахтер 4 1 2 1 7-5 5
4 Селтик 4 0 1 3 2-9 1

G ТОБЫ
«Копенгаген» (Дания) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:0
«Боруссия-Д» (Германия) – «Севилья» (Испания) – 1:1 

(Беллингем, 35 – Куасси, 18); 

Данияда «Копенгагенмен» ойнаған «Манчестер Сити» алаң 
иелерінің қақпа құлыпын бұза алмады. Ойын 0:0 есебімен 
тең аяқталды. Бұл ойында «Манчестер Сити» бапкері Хосеп 
Гвардиолла команданың сұрмергені Эрлин Холандты алаңға 
шығармады. Тең ойын «Манчестер Ситидің» келесі айналымға 
шығуына кедергі болған жоқ. Қатар өткен ойында Дортмундтың 
«Боруссиясы» «Севильямен» тең түсті – 1:1. 

№ Команда О Ұ Т Ж Д-А Ұп
1 Манчестер Сити 4 3 1 0 11-1 10
2 Боруссия-Д 4 2 1 1 9-4 7
3 Севилья 4 0 2 2 2-9 2
4 Копенгаген 4 0 2 2 0-8 2

Н ТОБЫ
«Маккаби-Хайфа» (Израиль) – «Ювентус» (Италия) – 2:0 

(Ацили, 7, 42); 
ПСЖ (Франция) – «Бенфика» (Португалия) – 1:1 (Мбаппе, 

40пен – Жоау Мариу, 62пен); 

№ Команда О Ұ Т Ж Д-А Ұп
1 ПСЖ 4 2 2 0 7-4 8
2 Бенфика 4 2 2 0 6-3 8
3 Ювентус 4 1 0 3 5-7 3
4 Маккаби-Х 4 1 0 3 4-8 3

Туриндік «Ювентустың» басынан бақ тайған сияқты. 4-турда 
Израильдің Маккаби» командасынан 0:2 есебімен жеңілген 
итальяндық ұжым топтан шыға алмай қалуы да ғажап емес. 
Келесі турда «Ювентус» «Бенфикамен» сырт алаңда ойнайды. 
Бұл матчта тең ойынның өзі «Ювентусты» құтқара алмайды. 
Массимилиано Аллегри шәкірттеріне тең қана жеңіс керек. Бірақ, 
жеңгеннің өзінде соңғы турда ПСЖ клубынан айласын асыра 
алмаса, Еуропа лигасына жол тартуы мүмкін. 

«Ювентустың» жағдайын қиындатып тастаған «Маккаби» 
Чемпиондар лигасының топтық бәсекесінде соңғы рет 2002 
жылы жеңіске жеткен. Ол кезде израильдік команда «Манчестер 
Юнайтедті» 3:0 есебімен ұтқан. 

Едіге ОРАЗ

БЕС КОМАНДА 
КӨКТЕМГІ БӘСЕКЕГЕ ЖОЛДАМА АЛДЫ
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– Как это получилось? – спросил я. 
– В жизни всякое бывает, – начал 

свой рассказ легендарный вратарь 
«Кайрата. – Меня уже хоронили триж-
ды. Первый раз произошло это в 1961 
году. Из Москвы с похорон отца, я дол-
жен был лететь в Новосибирск. Взял 
такси и поехал в аэропорт. Как назло, 
по дороге лопнуло колесо автомобиля, 
и я опоздал на регистрацию. Вот и не 
верь после этого в судьбу. Самолет, на 
котором я должен был лететь, разбил-
ся на подлете к Свердловску. Об этом 
узнала наша команда, которая бази-
ровалась в Новосибирске. Был у меня 
период, когда выступал за сибиряков. 
Когда я появился, мои одноклубники 
готовились к поминкам. Увидев меня 
живым и здоровым, некоторые пере-
крестились, другие бросились обни-
мать, третьи не знали: что и делать. 
Просто «остолбенели». 

Рассказал Вячеслав Васильевич 
и о других его «похоронах». Когда 
выступал за рижское «Динамо», по-
пал в автомобильную аварию. Погиб 
рядом сидящий пассажир. А он отде-
лался легким испугом. Появившись 
в команде, Слава еще раз прошел то 
испытание, которое произошло с ним 
в Новосибирске. Его, оказывается, не 
ждали. Позже один из одноклубников 
рассказывал: «Машина то ушла в про-
пасть. Мы думали и ты погиб». 

– А совсем недавно, – продолжил 
ветеран «Кайрата», – сам на себя не-
кролог прочитал. Ошибочка вышла. 
Даже сестра с мужем на похороны 
прилетели из Усть-Каменогорска. 

– Значит, долго жить будете, - вста-
вил я в разговор реплику. 

– Дай Бог этому случиться. Но мне 
уже тяжело. Время еще испытывает 
нас на прочность. Сегодня преподаю 
физкультуру в школе. Хоть на пенсию 
заработаю.

 Уже через год мне позвонили вете-
раны – футболисты и сказали: «Надо 
бы поддержать Славку. Съезди в шко-
лу, возьми у него интервью. Человек 
замкнулся. Употреблять горячитель-
ное стал». 

 И я отправился по просьбе ветера-
нов в школу. Передо мной стоял уже 
другой человек. Но поговорить с ним 
мне все же, удалось. Прямо в спортив-
ном зале. На площадке с мячом резви-
лись школьники, а мы уединились в 
складе, где хранится спортинвентарь. 

  ЧАСОВОЙ ПОСТА №1

 Начинал он свою спортивную 
жизнь в Сибири. И не как футбо-
лист, а вратарь хоккейной команды. 
Получалось неплохо. Вячеслава 
хотели видеть в составе клубы ран-
гом выше. Однажды даже сам ве-
ликий тренер Аркадий Иванович 
Чернышов приехал поговорить с 
ним. Хотел забрать его в Москву. И 
получил отказ. 

– Почему? – спросил я Бубенца. 

– Ведь все тогда рвались в столицу 
СССР. 

На что Вячеслав Васильевич отве-
тил, не задумываясь: 

– У меня душа не лежала к Москве. 
Не хотел я уезжать из Новосибирска. 

Но забрали в армию. И знаете 
куда? В Москву.

Случилось так, что в один прекрас-
ный день за ним приехали два офицера 
и вежливо велели собираться. Он им 
и говорит: «Какое имеете право рас-
поряжаться моей судьбой? Ведь я во-
еннослужащий МВД». А они приказ 
показывают. А один из них, скажет: 
«Если ты служивый, порядки должен 
знать. Так что приказы не обсуждают-
ся». И попал Вячеслав Бубенец в сто-
лицу. Но не в команду или спорт роту, 
как он рассчитывал, а в полк особого 
назначения, несущий службу по охра-
не на важных государственных объек-
тах. Его определили часовым на пост 
№1 у Мавзолея Владимира Ильича 
Ленина. Через день – на ремень. И так 
бы, наверное, и было. Но опять судь-
ба преподнесла ему подарок. Один 
из его отцовых командиров в личной 
беседе спросит: «Ну, как служба?» 
Новобранец ответил: «Хорошо!»

– А может, в спорт вернуться хо-
чешь?

Честно говоря, этого и ждал 
Бубенец и кивнул головой. 

– Тогда пиши заявление…
Так он вернулся в хоккей. Правда, 

динамовцы были на вторых ролях в 
чемпионате СССР. Они постоянно 
проигрывали борьбу ЦСКА, где вы-
ступала тройка: Альметов – Локтев – 
Александров, известная на весь мир. 
Играли и легендарные Трегубов и 
Сологубов. Потом Москву Бубенец не 
любил. Поэтому с нетерпением ждал 
дембеля. Но порой судьба преподно-
сит сюрпризы. Его уговорили отпра-
виться в рижскую «Даугаву». Это был 
футбольный клуб. 

– Лихое время тогда было, – вспо-
минает Вячеслав Васильевич. – Мы 
зимой играли в хоккей, а летом – в 
футбол. Если имелась необходимость, 
поиграл бы и в баскетбол, волейбол. 
Но все же к предложению переквали-
фицироваться отнесся с насторожен-
ностью. Думал, у меня не получится. 
Однако даже в сборную СССР попал. 
Дублером у самого Льва Ивановича 
Яшина был.

Когда у основного нашего кипера 
открылась язва, тренеры поставили про-
тив венгров его. Ничего – отыграл. Но 
этот матч оказался единственным (он и 
не помнит, официальной была игра или 
товарищеской) в его спортивной био-
графии, когда защищал честь страны. 

 
  ОТ ВОРОТ –  

ДО ВОРОТ. ГОЛ!

За многолетнюю журналистскую 
практику, не припомню, чтобы вра-
тарь, выбив мяч из своей штрафной 

площади, забил гол. Но Бубенцу од-
нажды удалось это сделать. Честно 
говоря, не поверил. Но потом один 
из ветеранов подтвердил такой факт. 
Причем, как, оказалось, забивал он 
вратарю карагандинского «Шахтера» 
Геле Шершевскому. 

– Произошло это в 1963 году. Я 
играл тогда в Риге, – вспоминает ве-
теран. – И мы приехали в Караганду. 
Удар у меня был поставленный. Мог 
свободно выбить мяч в штрафную 
площадь соперников. И тогда у меня 
не было цели поразить противопо-
ложные ворота. Но помог ветер. Он 
дул с боку. Я рассчитал примерную 
его скорость и выбил мяч вправо. 
С расчетом того, что он опустится 
где – то в центральной части линии 
штрафной площади. Шершевский, 
находившийся, примерно в районе 
одиннадцатиметровой отметки, явно 
не ожидал такого поворота событий. 
Сначала он увидел, что мяч взмыл 
вверх и по траектории опускается на 
него. Попятился назад, чтобы хоть ку-
лаками его отбить. Но не успел. Мяч 
ударился о землю и через мгновение 
очутился в сетке ворот. 

Вспомнил ветеран и другой случай, 
когда хотел помочь команде, тогда он 
уже выступал за «Кайрат» и вызвался 
исполнять пенальти. Правда, играли 
дублирующие составы. Поставил мяч 
на точку, разбежался и…схватился за 
голову. Сильнейший удар угодил в 
крестовину, мяч отлетел почти к цен-
тру поля. Дежуривший нападающий 
соперников одним касанием отправил 
его в пустые ворота. Вроде хотел по-
мочь команде, а получилось наоборот. 

Но тут стоит отметить, что до этого 
кайратовцы на тренировке отраба-
тывали пробитие пенальти. Бубенец 
положил все десять в «девятку». А 
в воротах стоял опытный Владимир 
Косенков. Поэтому, когда он вызвал-
ся бить, никто перечить ему не стал. 

ОН БЫЛ ПЛЕНЕН  
АЛМА-АТОЙ 

Вячеслав Васильевич несколь-
ко раз приезжал в составе команд 
Новосибирска и Риги в Алма-Ату. И 
столица Казахстана ему понравилась. 
Он был пленен городом-садом, гора-
ми. Даже про себя подумал: «Была бы 
возможность, здесь бы корни бросил». 
Как будто Всевышний услышал его. 
Судьба преподносит ему подарок. В 
конце сезона ему звонит Александр 
Келлер, тренер «Кайрата» и пригла-
шает поиграть за казахстанскую ко-
манду. До этого звали в московское 
«Торпедо», которое ставило перед со-
бой большие задачи на предстоящий 
сезон. И он обещал подумать. Теперь 
оказался перед выбором. Чашу весов 
в свою пользу склонила Алма-Ата. К 
тому же ему пообещали, что он без 
экзаменов станет студентом инсти-
тута физкультуры. В Алма-Ате Слава 
остался доживать «свой век» и после 
завершения спортивной карьеры. И 
никогда об этом не жалел. 

С новым своим клубом В. Бубенец 
познал и радость побед, и горечь пора-
жений. Когда вспоминает, чувствуется 
волнение. Больше говорит об одно-
клубниках. Хотя его заслуги умалять 

нельзя. Он в списке тех легендарных 
личностей, которые много сделали для 
становления казахстанского футбола в 
Советском Союзе. 

– Коллектив у нас, – продолжил 
Вячеслав Бубенец, – был что надо. 
Приведу один пример. В 1965 году 
мы выступали в первой лиге. Перед 
сезоном провели собрание. Решили, 
что никто не уйдет. Хотя соблазны 
были у многих. Отдельными игрока-
ми интересовались московские клубы, 
киевляне и другие команды. Но никто 
из основы не поддался панике. Ушли 
те, кто не проходил в состав». 

И первые матчи показали, что у 
казахстанцев большой потенциал. 
Причем, стартовые матчи они про-
водили в гостях. Сначала с «Зарей» в 
Луганске сыграли вничью (0:0), затем 
победили с одинаковым счетом (2:0) 
«Ростсельмаш» (Ростов) и «Днепр» 
(Днепропетровск). Еще по очку ото-
брали в Ереване у «Арарата» (1:1) и 
львовских «Карпат» (1:1). Отменно 
сыграл голкипер «Кайрата». Он от-
разил три пенальти, назначенные в 
наши ворота. Причем два мяча взял 
намертво. 

Это была сенсация. В Алма-Ату 
кайратовцы вернулись героями. Игра 
пошла и дома. Они практически не 
отпускали соперников без потерь. 
Правда проиграли перед своими бо-
лельщиками две встречи – динамов-
цам Ленинграда и свердловскому 
«Уралмашу». И закончили состязания 
на втором месте, которое давало пра-
во оспорить единственную путевку с 
командой, занявшей первое место в 
дивизионе. Им стал «Арарат», опере-
дивший алматинскую дружину только 
по разнице забитых и пропущенных 
голов. 

Все помнят, что ту встречу на-
значили на нейтральном поле – в 
Грозном. 

– Это был цирк, – вспоминает с 
усмешкой ветеран. – Уже перед игрой 
мы знали, что обоим коллективам 
обеспечено в следующем сезоне вы-
ступление в высшей лиге. Пришла 
из Москвы телеграмма, подписанная 
секретарем ЦК КПСС Анастасом 
Микояном. Теперь командам нужно 
было выяснить отношения: кто за-
воюет малые и серебряные медали. 
Мы были готовы сражать и по игре 
превосходили закавказскую команду. 
Серега Квочкин забивает два гола и их 
не засчитывают. А «Арарат» благодаря 
арбитру выигрывает эту встречу – 2:1 
и становится чемпионом среди команд 
второй группы класса «А». Результат 
был спущен сверху. Мы оказались за-
ложниками положения. 

– Но на следующий сезон вы не 
вышли на поле. Решили завершить 
карьеру или на это были причины, – 
спросил я напоследок.

– Рано или поздно надо опреде-
ляться. Я почувствовал, что пришло 
время повесить перчатки на гвоздь. 
Тем более замена была. Вернулся в 
«Кайрат» Владимир Лисицын, удач-
но выступал и Владимир Косенков. К 
тому же мне было уже под тридцать. 

 Наша встреча оказалась послед-
ней. Однажды летним утром 2001 
года мне позвонил Виктор Алексеевич 
Абгольц и сказал, что Славы Бубенца 
больше нет. Ему было всего шесть-
десят три. 

Алим АНАПЬЯНОВ

ЕГО ПРИ ЖИЗНИ ХОРОНИЛИ
БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВРАТАРЬ 
«КАЙРАТА» 60-Х ГОДОВ ВЯЧЕСЛАВ БУБЕНЕЦ
...ЗНАКОМСТВО НАШЕ ПРОИЗОШЛО НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ 
АЛМАТЫ. ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ОКАЗАЛСЯ В ОДНОМ ИЗ 
СЕКТОРОВ ЗАПАДНОЙ ТРИБУНЫ, КОТОРЫЙ МЫ С ДРУЗЬЯМИ 
ОБЛЮБОВАЛИ НА СТАРТЕ СЕЗОНА. РЯДОМ С НАМИ В ЭТОТ ДЕНЬ  
ОКАЗАЛСЯ ВИКТОР АБГОЛЬЦ, ТОЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ В ПРОШЛОМ 
ФУТБОЛИСТ. ОН И ПОЗНАКОМИЛ НАС С БУБЕНЦОМ. ОБСУЖДАЯ 
ИГРУ «КАЙРАТА» НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, А ЭТО БЫЛО ВЕСНОЙ 
1999 ГОДУ, МЫ РАЗГОВОРИЛИСЬ, ТЕМ БОЛЕЕ ПОВОД БЫЛ. В ГАЗЕТЕ 
«ЭСПРЕСС К» НЕЗАДОЛГО ДО НАШЕЙ ВСТРЕЧИ  ОПУБЛИКОВАЛИ 
НЕКРОЛОГ НА В.В.БУБЕНЦА. 
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Глава Турецкой республики на-
ходится в Астане в рамках государ-
ственного визита. Оба президента 
приняли участие в заседании Совета 
стратегического сотрудничества вы-
сокого уровня между Казахстаном и 
Турцией.

Отметим, что Токаев и Эрдоган 

уже сыграли в настольный теннис в 
мае этого года во время государствен-
ного визита Президента Казахстана 
в Турцию.

Глава государства является по-
клонником этого вида спорта. Ранее 
Токаев 13 лет возглавлял Федерацию 
настольного тенниса Казахстана.

ТЕННИС С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ СЫГРАЛ 
В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС С ТУРЕЦКИМ КОЛЛЕГОЙ РЕДЖЕПОМ 
ТАЙИПОМ ЭРДОГАНОМ. 

ПАЛУАН ИЗ 
МАНГИСТАУ 
ВЗЯЛ «ЗОЛОТО» 
БОРЕЦ ИЗ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
НУРДАУЛЕТ ЖАРЫЛКАПОВ СТАЛ ЗОЛОТЫМ 
ПРИЗЕРОМ НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ ПО 
ҚАЗАҚ КҮРЕСІ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 
ПРОШЕДШЕМ В АТЫРАУ 10-12 ОКТЯБРЯ, 
СООБЩАЕТ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ.

Соревнования собрали более 700 борцов из 
всех регионов страны. Палуаны выявляли на ковре 
сильнейшего в течение трех дней. Мужчины оспа-
ривали первенство в весовых категориях 55-100 кг 
и выше, а женщины состязались в весе 48-77 кг и 
выше. Нурдаулет Жарылкапов в весе свыше 100 
кг одолел соперников из Павлодарской области, 
Алматы и бронзового призера «казахстанского 
барса» Галымжана Кырыкбая и завоевал путевку 
в финал.

В решающем поединке Кара Бура (спортивный 
псевдоним Нурдаулета) взял верх над борцом из 
Кызылординской области и стал чемпионом стра-
ны. Личный тренер победителя, руководитель 
областного центра национальных видов спорта 
Кайрат Бурбасов, отмечает, что соревнования в 
Атырау прошли на высоком уровне. К ним манги-
стаусцы готовились основательно. 

– До этого чемпионата Нурдаулет участво-
вал в чемпионате мира по борьбе на поясах в 
Узбекистане. Там он получил небольшую травму, 
но боролся мужественно и достойно. И вот сейчас 
стал победителем чемпионата Казахстана, – гово-
рит Кайрат Бурбасов.

По его данным, 16-18 декабря в столице страны 
пройдет чемпионат мира по қазақ күресі, победи-
тели которого получат путевку на соревнования 
мирового уровня. А с 4 по 6 ноября здесь же в сто-
лице пройдут рейтинговые бои, где победителю 
во всех весовых категориях будет вручено 10 000 
долларов США.

«АСТАНА» ОДЕРЖАЛ 
ПЕРВУЮ ПОБЕДУ

Казахстанской команде нужно было реабилитироваться 
перед своими болельщиками от предыдущего разгромного 
поражения, которое она потерпела от китайского "Куньлуня" 
со счетом 0:5. 

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:1.
Егор Шалапов вывел хозяев вперед на десятой минуте. 

А на 15-й закрепил успех Алихан Асетов. Гости отыграли 
одну шайбу в середине третьего периода, отличился Евгений 
Лисовец, но вскоре опять уступили в два гола. На 51-й ми-
нуте точку во встрече поставил Энтони Луис.

Следующий матч "Барыс" проведет 15 октября на своей 
арене против хабаровского "Амура". В 18 матчах казахстан-
ский клуб набрал 19 очков и поднялся на четвертое место 
Восточной конференции. 

ПОБЕДА ДОМА 
ХК «БАРЫС» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ 
РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ (КХЛ). 13 ОКТЯБРЯ, ПОДОПЕЧНЫЕ 
АНДРЕЯ СКАБЕЛКИ ВСТРЕЧАЛИСЬ С "АДМИРАЛОМ" ИЗ 
ВЛАДИВОСТОКА.

Домашний поединок с «ПАРМОЙ-
ПАРИ» из Перми окончился триум-
фом хозяев – 84:72.

Лидерами казахстанской команды 
стали Даниил Аксенов (18 очков, 4 ре-
ализованных трехочковых из 7), Майк 
Майерс (18 очков, 9 подборов, 6 реали-
зованных штрафных из 8) и Валерий 
Лиходей (17 очков, 5 голевых передач).

У пермяков отличились Павел 

Антипов (19 очков, 6 подборов) и 
Малик Диме (10 очков, 8 подборов).

Таким образом столичный клуб 
увеличил отрыв от пермяков в ста-
тистике личных встреч – семь побед 
против пяти. Вместе с тем сегодняш-
няя победа над «ПАРМОЙ-ПАРИ» 
стала для «Астаны» первой с декабря 
2020 года.

Источник: БК «Астана»

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АСТАНА» ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ В ТЕКУЩЕМ 
РОЗЫГРЫШЕ ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ.

«По данным Всемирной организации 
здравоохранения количество детей с аутиз-
мом в мире увеличивается, в том числе и в 
Казахстане.

На сегодняшний день социально-ориенти-
рованные ведомства и государственные струк-
туры (образование, здравоохранение, физиче-
ская культура и спорт) недостаточно осведом-
лены масштабами данной проблемы.

Поэтому необходимо увеличить центры для 
детей с аутизмом, которые будут способствовать 

готовности нашего общества к восприятию 
возрастающего количества детей и подростков 
с аутизмом», – сказал Набиев на пленарном за-
седании мажилиса. 

На основании вышеизложенного депутат  
просит обратить внимание на существующие 
проблемы, полагаем необходимым:

1. Организовать подготовку и обучение 
специалистов по сопровождению детей и под-
ростков с аутизмом, которые умеют работать 
по методике прикладного анализа поведения. 

Многие школьные и дошкольные учреждения 
не могут создать полноценные условия для та-
ких детей.

2. Для коррекции поведения и социальной 
адаптации детей с аутизмом необходимо вести 
работу через адаптивную физическую нагрузку.

3. Повышение информации, социальных ро-
ликов об аутизме в обществе, среди работников 
общественного транспорта и сферы обслужи-
вания, для правильного восприятия людей с 
аутизмом.

Просим дать письменный ответ на данный 
депутатский запрос в установленный законо-
дательством срок.

В МАЖИЛИСЕ ПОДНЯЛИ ПРОБЛЕМУ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ С АУТИЗМОМ
ДЕПУТАТ ВАКИЛЬ НАБИЕВ ОБРАТИЛСЯ С  ДЕПУТАТСКИМ ЗАПРОСОМ К ГЛАВЕ КАБМИНА С 
ПРОСЬБОЙ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С АУТИЗМОМ.

ГЛАВА ПРОМОУТЕРСКОЙ 
КОМПАНИИ GOLDEN BOY 
PROMOTIONS ОСКАР ДЕ 
ЛА ХОЙЯ РАССКАЗАЛ, ЧТО 
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЧЕМПИОН 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA И IBF 
В СРЕДНЕМ ВЕСЕ КАЗАХСТАНЕЦ 
ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН, ЧТОБЫ 
РЕАНИМИРОВАТЬ СВОЮ 
КАРЬЕРУ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ 
МЕКСИКАНЦУ САУЛЮ 
"КАНЕЛО" АЛЬВАРЕСУ. ПО 
СЛОВАМ ОСКАРА, ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ДРУГИМ 
МЕКСИКАНЦЕМ ХАЙМЕ 
МУНГИЕЙ ГЕННАДИЙ СНОВА 
ОКАЖЕТСЯ НА ВЫСОТЕ, 
СООБЩАЕТ FIGHTNEWS.INFO.

18 сентября в Лас-Вегасе (США) 
"Канело" закрыл трилогию победой 
единогласным решением судей.

"Головкин постоянно на слуху, по-
тому что у него много фанатов среди 
мексиканцев. Он боец мирового уров-
ня, потому что его поддерживают в 

Мексике и Казахстане. Я думаю, что 
сейчас бой Геннадия против Хайме 
был бы идеальным для обоих парней. 
Это был бы экшн.

Победа над Мунгией вернет его 
на вершину, а среди несгибаемых 
фанатов бокса он снова будет идо-
лом. Это даже беспроигрышный 
вариант, если Хайме победит или 

нокаутирует Головкина. Просто это 
отличный поединок для бокса", - 
сказал Де Ла Хойя.

Ранее стало известно, что 
Головкин обязан провести следую-
щий поединок против "регулярного" 
чемпиона по версии WBA в его ве-
совой категории кубинца Эрисланди 
Лары.

ГОЛОВКИНА ЛЮБЯТ В МЕКСИКЕ 

Я ГОРЖУСЬ ЭТИМ 
БУБЛИК РАССКАЗАЛ О СМЕНЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА НА КАЗАХСТАНСКОЕ

ПЕРВАЯ РАКЕТКА КАЗАХСТАНА 
АЛЕКСАНДР БУБЛИК ВЫСКАЗАЛСЯ О 
СМЕНЕ СПОРТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА, 
ПЕРЕДАЕТ UBITENNIS. ОН ОТМЕТИЛ, 
ЧТО ПРИЯТНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СТРАНУ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ. 

"Я представляю страну, за которую 
играю. Да, я родился в России и жил 
там большую часть жизни. Я переехал 
в Казахстан в 2016 году, и теперь тут 
у меня большая эмоциональная связь. 
То, что они сделали для меня, - это 
невероятно. Мне помогли, когда мне 
нужна была помощь. Конечно, я чув-
ствую себя русским. Вся моя семья из 
России. Но мне приятно быть игро-
ком, который представляет Казахстан 
на мировой арене. Я горжусь этим", - 
сказал Бублик.

Напомним, 25-летний теннисист 
является уроженцем российской 
Гатчины, а с 2016 года защищает цве-
та Казахстана.

ОДЕРЖАЛА ПЕРВУЮ ПОБЕДУ
БК "АСТАНА" ОДЕРЖАЛ ДОМАШНЮЮ ПОБЕДУ НАД ПЕРМСКОЙ "ПАРМОЙ" 
В МАТЧЕ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ, СООБЩАЕТ 
КОРРЕСПОНДЕНТ VESTI.KZ.

Встреча прошла сегод-
ня, 13 октября, в столице 
Казахстана и завершилась 
со счетом 84:72 в пользу 
хозяев (21:21, 21:12, 27:24, 
15:15). 

Наиболее результатив-
ными в составе "Астаны" 
стали Майкл Майерс и 
Даниил Аксенов, набрав-
шие по 18 очков. 

Эта победа стала для 
"Астаны" первой в новом 
сезоне Единой лиги ВТБ. 
Следующий матч коман-
да проведет 16 октября в 
Казани против УНИКСа. 
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ТОПЖАРҒАН

Елордадағы ерке Есілдің жа ға сында тұңғыш 
рет ұйымдас тырылған АТР 500 санатындағы 
Astana Open турнирінде әлемнің ең таңдаулы 
деген дүлдүл тен нисшілері бақ сынап, Астана 
тұр ғындарына нағыз теннис мере кесін ұсынды. 
Бұл турнир АТР 500 санатына енгенімен, қатысу-
шылардың атақ-даңқы, Beeline Arena спорт ке-
шенінің корт тарында өткен тартысты бәсе келері, 
турнирдің жоғары деңгей де ұйымдастырылуы 
Астанадағы жарыстың деңгейін АТР 500-ден 
«Үлкен дулыға», АТР 1000 турнирлеріне дейін 
көтеріп тастады десек, артық айтқандық емес 
шығар. Мәселен, Astana Open турнирімен қатар 
өткен Жапо ниядағы Rakuten Japan Open АТР 500 
додасына әлемдік рейтингте ТОП-20-да тұрған 
екі-ақ теннисші қатысты. 

Жарыстың алғашқы күнінен бастап сенса-
цияға толы болған Астанадағы турнирдің ши-
рек финалына дейін Карлос Алькарас, Феликс 
Оже-Альяссим, Станислас Вавринка, Марин 
Чилич секілді тіс қаққан теннисшілер жетіп келе 
алмады. ¼ финалға жолдама алып, бағы жанған 
сегіз теннисшінің қатарынан Андрей Рублев, 
Адриан Маннарино, Стефанос Ци ципас, Хуберт 
Хуркачпен Но вак Джо кович, Карен Хачанов, 
Да ниил Мед ведев және Роберто Баутиста-Агут 
табылды.

Алғашқы ширек финалда әлемнің 9-ракет-
касы Андрей Рублев пен франциялық Адриан 
Маннарино (51 АТР) шеберлік байқасты. 
Қарсыластар осыған дейін екі рет кездесіп, екеуі 
де бір мәртеден жеңіске жеткен болатын. Үшінші 
кездесуде ресейлік теннисші екі сетте – 6:1, 6:2 
есе бімен еш қиналмай жеңіске жетіп, жарты-
лай финалға жолдама алды. Ширек финалдың 
екінші жұбында әлемнің 6-ракеткасы грекиялық 
Стефанос Циципас поляк Хуберт Хуркачпен ой-
нады. Өзара сегіз матчтың алтауында жеңіске 
жеткен Циципас бұл жолы да Поль ша өкілі 
Хуберт Хуркачты тізе бүк тірді – 7:6 (10:8), 6:3.

Үшінші жұпта әлемнің 7-ракеткасы серби-
ялық Новак Джо кович пен ресейлік Карен Ха-
чанов өнер көрсетті. 2018 жылы Парижде өткен 
«Мастерс» тур нирінің финалында Джоковичті 

жеңген Хачанов сол жылғы ерлігін қайталай 
алмады. Новак ресейлік Карен Хачановты екі 
сетте – 6:4, 6:3 есебімен жеңіп кетті. Ширек 
финалдың соңғы жұбы – әлемнің 4-ракеткасы 
ре сейлік Даниил Медведев пен ис  паниялық 
Роберто Баутиста-Агут шеберлік байқасты. 
Жалпы, ресейлік теннисші үшін Роберто өте 
қолайсыз қарсылас саналады. Себебі екі тен-
нисші арасындағы бес кездесудің біреуінде 
ғана Да ниил испаниялықты сүріндірген бола-
тын. Дегенмен Астанада жоғары деңгейде өнер 
көрсеткен Медведев Баутистаны бет қаратпай 
жеңді – 6:1, 6:1.

Осылайша, жартылай финалға екі ресей-
лік теннисші – Андрей Рублев және Даниил 
Медведев, сондай-ақ грекиялық Стефанос 
Циципас пен сербиялық Новак Джокович 
шықты. 

Бірінші жартылай финалдық бәсекеде 
Стефанос Циципас пен Андрей Рублев ойнады. 
Екі тен нис ші бүгінге дейін кортта 11 мәрте кез-
десіп, алтауында грекиялық теннисші басым бол-
ған. Бес мәрте жеңіске жеткен Рублев үшін бұл 
таразы басын теңестіретін тамаша мүмкіндік еді. 
Алайда Андрей өзіне берілген мүмкіндікті пайда-
лана алмады. Екі сағат он минутқа жалғасқан тар-
тысты бәсекенің алғашқы партиясы 6:4 есебімен 
ресейлік теннисшінің пайдасына аяқталды. 
Дегенмен Циципас екінші сетте таразы басын 
теңес тіріп (4:6), үшінші, шешуші сетте жеңісті 
жұлып алды – 6:3. Стефанос Циципас Astana Open 
турнирінің алғашқы финалисі атанды. 

Екінші жартылай финалда Даниил Медведев 
пен Новак Джокович шеберлік байқасты. Екі 
теннисші кейінгі үш матчта тек финалда кездес-
кен. 2021 жылғы Франциядағы «Мастерс» пен 
Аустралия ашық біріншілігінде Новак жеңіске 
жетсе, сол жылғы US Open додасында Даниилдің 
мерейі үстем болды. Астанадағы жарыста екі 
теннисшінің жолдары жартылай финалда қиыс-
ты. Бірінші партияда ресейлік спортшы бас-
ым болғанымен (6:4), екінші сетте Джокович 
тай-брейкте сәтті ойнап (7:6 (8:6)), таразы ба-
сын теңестіріп кетті. Спорт кешеніне жиналған 

жанкүйерлер шешуші үшінші сетті тамашалай-
мыз деп отырғанда Медведев жарақатына байла-
нысты матчты жалғастыра алмай тынын айтып, 
корттан шығып кетті. Даниилдің бұл шеші мін 
жанкүйерлер де, Новак та түсінбей, біраз аңта-
рылып қалды. 

Сөйтіп, елордадағы турнирдің финалында 
әлемнің жетінші ракеткасы Новак Джокович 
әлемдік рейтингте алтыншы орында тұрған гре-
киялық Стефанос Циципаспен кездесетін болды.

Бұл – грекиялық теннисшінің биылғы мау-
сымдағы жетінші финалы. Бұған дейін ол Монте-
Карлодағы Мальоркодағы турнирлерде дара 
шыққан. Қалған төрт финалда қарсыласына 
жол берген еді. Ал Джокович қатарынан екінші 
турнирінің финалына шы ғып отыр. Астанадағы 
турнирге дейін Тель-Авивтегі АТР 250 додасын-
да бас жүлдені олжалаған болатын.

Циципас пен Джокович арасындағы матч-
қа дейін кортта өзара 10 матч өткізген. Соның 
жетеуінде сербиялық саңлақтың мерейі үстем 
болған болса, үшеуінде Циципас басым болған. 
Бір қызығы, грекиялық тенниші Новакты 2018 
және 2019 жылғы турнирлерде ғана тізе бүктір-
ген. Одан кейінгі барлық ойында ол Джоковичтің 
осал тұсын таба алмай келеді. Олар төрт мәрте 
түрлі жарыстың финалында бақ сынаған және 
барлығы сербиялық теннисшінің жеңісімен 
аяқталған-ды. Стефанос Новакты үш мәрте жа-
бық кешендегі корттарда жеңгенін жанкүйерлер 
жақсы біледі. 

Финалдық матчтың бірінші партиясындағы 
сегізінші геймде Новак брейк жасап, кейіннен өз 
геймінде жеңіске жетті – 3:6. Екінші сеттің үшін-
ші геймінде Джокович тағы бір брейк жасап, 1:2 
есебімен алға шығып алды. Кейінгі геймдерде 
екі теннисші де қатесіз ойнады. Соңғы, онын-
шы геймде сербиялық теннисші допты ойынға 
өзі қосып, карьерасындағы 90-шы жеңісіне қол 
жеткізді. Қорытынды есеп – 6:3, 6:4. 

Осы жеңісінің арқасында Новак Джокович 
Astana Open турнирінің бас жүлдесімен қоса, 
500 рейтингтік ұпайы мен 355 310 мың АҚШ 
долларын қанжығасына байлады. Ал финал-
да жеңілген Стефанос Циципас 300 ұпай мен 
191 180 мың АҚШ долларын иеленді. Сондай-
ақ жартылай финалда ұтылған ресейліктер – 
Даниил Медведев пен Андрей Рублев 180 рей-
тингтік ұпай мен 101 890 мың АҚШ долларын 
олжалады. 

Бетті дайындаған – 
Заңғар КЕРІМ

НОВАК ДЖОКОВИЧ
ҚАЗАҚСТАН АСТАНАСЫНДА АЛҒАШ РЕТ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ТЕННИСТЕН ATP 
500 САНАТЫНДАҒЫ ASTANA OPEN ТУРНИРІ СЕРБИЯЛЫҚ НОВАК ДЖОКОВИЧТІҢ 
ЖЕҢІСІМЕН АЯҚТАЛДЫ. «ҮЛКЕН ДУЛЫҒА» ТУРНИРЛЕРІНДЕ 21 МӘРТЕ ТОП 
ЖАРЫП, ӘЛЕМНІҢ ЭКС-БІРІНШІ РАКЕТКАСЫ АТАНҒАН АРДАГЕР НОВАК 
ДЖОКОВИЧ ФИНАЛДА 24 ЖАСТАҒЫ ӘЛЕМНІҢ ТӨРТІНШІ РАКЕТКАСЫ ГРЕКИЯЛЫҚ 
СТЕФАНОС ЦИЦИПАСТЫ ТІЗЕ БҮКТІРДІ. БҰЛ – ЖЕҢІМПАЗ ДЖОКОВИЧТІҢ 
КАРЬЕРАСЫНДАҒЫ 90-ТИТУЛЫ БОЛДЫ.

Денис Теннің ел спортына сіңір-
ген еңбегі ерен. Балауса шағынан 
майталман мамандардың назарын 
өзіне аударған ол шеберлігі шыңда-
ла келе, дүбірлі додаларда дара та-
лантымен оқшауланды. Алғашында 
төрткүл дүниенің әр қиырында 
үз діксіз ұйымдастырылып тұра-
тын түрлі турнир лерде елеулі та-
быстарға қол жеткізсе, одан кейін 
ресми халықаралық жарыстарда 
жасындай жар қылдады. Нақтылап 
айтсақ, 2011 жылы Азия ойындары-
ның жеңімпазы атанып, 2017 жылы 
Дүниежүзілік Универсиадада алдына 
жан салмады. Бұл додалардың еке-
уі де Алматы өткен еді. 2004 жылы 
Сочи Олимпиадасында қола медаль-
ді мойнына ілді. 2013 жылы Лондон 
және 2015 жылы Шанхайда өткен 
әлем чемпио нат тарында жүлдегер-
лер қатарынан көрінді. 2015 жылы 
Сеулде «Төрт құр лықтың бірін ш-
ілігінде» бас жүлдені өз қан жығасына 

байлады. Осы лай тізбектей берсек, 
жер лесіміздің ба ғын дырған белес тері 
өте зор еке нін аңғару қиын емес. Ең 
бастысы, ол Қазақстанның мә нерлеп 
сырғанау спортын жаңа биікке кө-
терді. 

Теннің ел спортына бергенінен 
берері көп еді. Алайда 2018 жыл дың 
19 шілдесінде Алматының қақ орта-
сында ол қандықол қарақшылардың 
қолынан қаза тапты. Сол қаралы 
күні Денис өзінің «темір тұлпарын» 
Құрманғазы мен Байсейітова көше-
лерінің қиылысына қойып кетеді. Сол 
маңды айналшықтап жүрген екі ұры 
көліктің айнасын қолды етпек болды. 
Соны байқап қалған Денис оларды 
тоқтатуға тырысады. Төбелес кезінде 
қарақшылардың бірі атақты спорт-
шыға пышақ сұғады. Тен аса ауыр 
халде ауруха наға жеткізіледі. Бірақ 
ақжелеңділер өрім дей жасты ажал 
тыр нағынан аман алып қала алмады. 
Денис небәрі 25 жаста еді... 

2019 жылы Ал матыда Денис 
Тенді еске түсіруге арналған ха-
лықаралық турнирдің тұсауы кесіл-
ді. Одан кейін ол Астанада өте 
бастады. «Челленджер» санатына 
енген жарысқа әлемнің көптеген 
мемлекетінің мықты мәнерлеп сы-
рғанаушылар келіп, өз өнерлерін 
ортаға салды. Былтыр ерлер ара-
сындағы додада алғашқы үш орын-
ды Ресей спортшылары иелен-
ді. Олар – Петр Гуменник, Марк 
Кондратюк және Андрей Мозалев. 
Әйелдер сайысында белоруссиялық 
Виктория Сафронова алтыннан алқа 
тақса, әзербайжандық Екатерина 
Рябова мен украиналық Анастасия 
Шабатова күміс пен қола медальдар-
ды мойындарына ілді. Бишілердің 
бәсекесі ресейлік жұп Анастасия 
Скопцова мен Кирилл Алешиннің 
жеңісімен аяқталды. 

Міне, енді «Денис Теннің ме-
мориалы» қайта Алматыда өтетін 

АЛМАТЫДА
ДЕНИС ТЕНДІ ЕСКЕ АЛАДЫ
ОСЫҒАН ДЕЙІН АСТАНАДА ӨТІП КЕЛГЕН ҚАЗАҚСТАННЫҢ АТАҚТЫ МӘНЕРЛЕП СЫРҒАНАУШЫСЫ 
ДЕНИС ТЕНДІ ЕСКЕ АЛУҒА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИР АЛАТАУ БАУРАЙЫНА ҚАЙТА ОРАЛДЫ. АТАЛҒАН 
ЖАРЫСТЫҢ ЖАЛАУЫ БИЫЛ 26-29 ҚАЗАН АРАЛЫҒЫНДА АЛМАТЫДАҒЫ «ХАЛЫҚ АРЕНА» СПОРТ 
КЕШЕНІНДЕ ЖЕЛБІРЕЙДІ. 

болды. Денис дәл осы Алатау ба-
урайында дүниеге келгенін жұрт 
жақсы біледі. Оның балалық және 
жастық шағы осы әсем шаһарда 

өтті. Олай болса, «Халық Аренада» 
өтетін жарысты тамашалау үшін 
көрермендердің көптеп келетініне 
еш күмәніміз жоқ.

90-ТИТУЛЫН ATP 500 ASTANA OPEN-ДЕ ЖЕҢІП АЛДЫ


