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ДЕНЕ МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ ТҰЛҒАЛАРҒА
АРНАЛҒАН СПОРТТЫҚ ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ

Паралимпиадалық,
сурдлимпиадалық және 
 паралимпиадалық емес
спорт түрлерін дамыту.

Орталық дене
мүмкіндіктері шектеулі
тұлғаларды жыл бойы
даярлап, оқу жаттығу
және ресми
халықаралық
жарыстарға қатысуын
қамтамасыз ету. 
Сондай-ақ спортшылар
мен жаттықтырушылар
үшін медициналық,
психологиялық,
профилактикалық және
басқада қалпына келтіру
іс-шараларын жүргізу. 

Орталықтың мақсаты 
мен қызметі 

Орталықтың
спортшылары 

255 Штаттағы спортшылар:

-155 паралимпиадалық
спорт; 

-80 сурдлимпиадалық
спорт;
 
-20 паралимпиадалық
емес 
спорт түрлері. 

61 Штаттағы спортшы
қыздар 

-10 еңбек сіңірген 
спорт шебері; 

-18 халықаралық
дәрежедегі спорт
шебері; 

-25 спорт шебері;
 
-4 спорт шеберлігіне
үміткер; 

-4 спортшы 



«ӨМІРДЕ ЕШНӘРСЕ ЕШҚАШАН КЕШ ЕМЕС»:
ПАРАЛИМПИАДАШЫ СПОРТҚА ДЕГЕН МАХАББАТЫ ЖАЙЛЫ
КӘМИЛА ДОСМАЛОВА ПАРАТАЭКВОНДО ТУРАЛЫ СЫР БӨЛІСТІ

 Параспорт түрлері – мүмкіндігі шектеулі
жандардың кәсіби түрде шұғылданып,
өмірден өз орнын табуы үшін үлкен
мүмкіндік. Соңғы жылдары мүгедек жандар
арасында спортқа деген қызығушылық
қарқын алып келеді. Нәтижесі сол
халықаралық жарыстарда көзге түсіп, көк
байрағымызды желбіретіп жүрген
параспортшылар қатары көбейді. Осындай
жандардың бірі – паратаэквондодан ел
намысын қорғап жүрген Кәмила Досмалова.

Кәмила 1992 жылы 11 тамыз күні Арал
қаласында дүниеге келген. Төрт айлығында
отбасы Алматыға көшіп барыпты. Ата-
анасының үшінші перзенті. Алдында екі
ағасы, өзінен кейін бір сіңлісі бар. 
«Таэквондомен үшінші сыныптан бастап
айналысамын. Өзіммен бірге сіңлімді ертіп
жүрдім. 

Алғашқы бапкерім Павлодар
қаласынан демеушілер тауып,
Филиппин елінің Манила
қаласында өткен Азия
чемпионатына қатыстым. Осы
жарыстан кейін пара спорт
туралы бірнеше бұқаралық
ақпарат құралына пікір бердім.
Әрі осы жарыстан кейін қарым-
қабілетімнің деңгейін көріп,
Алматыдағы спорт клубынан
шақырту алдым. Мұнда жүріп, ел
ішіндегі бірқатар жарысқа
қатыстым. Артынша ұлттық
құрамаға шақырту алдым», - деп
Кәмила әңгімесін бастады. 

Жекпе-жек спорт түрлері әдетте ер адамға
тән ғой, ата-анам қарсы болатын шығар деп
ойладық. Бірақ «жарақат алмасаңдар болды,
көңілдерің қалса шұғылданыңдар» деді олар.
Міне осылайша төрт мүшесі сау
спортшылармен қатар жаттығып жүрдім.
Біраз уақыттан кейін жарыстарға араласа
бастадым. 



Кейіпкеріміз сөзін жалғай отырып, өмірге
қадам басқан алғашқы күні алған жарақаты
туралы сыр бөлісе келе ара-тұра кездесетін
қиындықтары жайлы қозғап өтті.
«Анамның жатырынан шыр етіп дүние есігін
ашқан сәтте оң қолымнан жарақат алыппын.
Мұны акушерлік жарақат деп атайды. Содан
оң қолым сал болып қалған. Сәби күнімде
өзіме білінбегенмен, бертін келе
ыңғайсыздықтары сезіле бастады.
Қолымда жарақат болғандықтан мектепте
оқып жүргенімде, жалпы өмірде қолайсыз
жағдайларға жиі тап болатынмын. Мысалы,
мектептен қайтқанда сөмкем жеңіл
болғанмен, көтеріп алып жүру ыңғайсыз.
Студент кезімде де осындай қолайсыздықтар
мен қиындықтарға жиі кездесіп тұратын. 
Денсаулығы қалыпты қатарластарым бірден
істейтін істі мен бірнеше рет қайталап
жасаймын. Физикалық жаттығуларды
жасағанда да дәл солай», - деді спортшы қыз.
Әңгіме арасында Кәмила қолының сал болып
қалғаны маңдайына жазылған қиындықтың
кішкентай бір бөлігі ғана екенін, ол үшін
ешнәрсеге мойымайтынын тілге тиек етіп
кетті.
«Өмірде біреуге масыл болып,
ауыртпалығымды салғым келмейтін. Бұл
ата-анамның бала күнімнен санама сіңірген
тәрбиесі. Бәрін өзім жасауға тырысатынмын.

Ылғи алға ұмтылып жүремін.
Тағдырдың бергеніне ризамын.
Жаратқан көтере алатын
қиындықты ғана мойныма
арқалатты. Егер бұл сынаққа
шыдамасам әлдеқашан сынып
кетер ме едім. Бірақ өмір
күресуден тұрады ғой. Қалған
дене мүшелерімнің, ақыл-
есімнің сау болғанына қуанамын.
Осындай ойлар алға жетелейді,
мүмкін өмірден өз орнымды
тапқандығымнан шығар.
Сондықтан болар, татамиде
жаттығып жүргенде өзімді төрт
мүшесі түгел адамнан кем
сезінбеймін. Спорттың тылсым
күші міне осында жатыр. Сол
себепті де паратаэквондодан
кеткім келмейді», - дейді. Бұл
Кәмиланың спортқа деген
махаббаты мен оған
қаншалықты берілгенін білдірсе
керек.
«Спорт әрекет, әрекет – өмірдің
заңы. Біз неғұрлым қозғалыста
болсақ, өміріміз соғұрлым жанды
әрі мәнді болмақ. Мысалы,
паратаэквондодан ұлттық
құрамада 45 жастағы Жұмағали
деген ағамыз кәсіби түрде
айналысып жүр. Ол кісі Азия
чемпионатының жүлдегері
атанды. Ал әйелдер арасында
Токио Паралимпиадасында
чемпион атанған апамыздың
жасы 42-ге келді. «Өмірде
ешқашан ештеңе кеш болмайды»
дейтін қағида осы параспортқа
қаратып айтылған сияқты», -
деп Кәмила әңгімесін аяқтады. 



ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ 

РИО-2016

РИО-2016

ТОКИО-2020

ГАБИДУЛЛИНА ЗУЛЬФИЯ РАУХАТОВНА

Туған жылы/ Год рождения: 22.11.1965 
Туған жері/ Регион: Тараз қ.
Спорт түрі: Пара жүзу 
Вид спорта: Пара плавание 
Жетістігі: Рио-2016 XVI жазғы Паралимпиада
ойындарының жеңімпазы  
Достижение: чемпион XVI летних Паралимпийских игр
Рио-2016

  

КОЙШИБАЕВА РАУШАН ЗАУТБАЕВНА 

Туған жылы/ Год рождения: 07.04.1966 
Туған жері/ Регион: Талдықорған
Спорт түрі/Вид спорта: Пара пауэрлифтинг
Жетістігі: Рио-2016 XVI жазғы Паралимпиада
ойындарының күміс жүлдегері   
Достижение: серебряный призер XVI летних
Паралимпийских игр Рио-2016

  

БАЙБАТИНА ЗАРИНА БОРАНБАЕВНА 

Туған жылы/ Год рождения: 11.05.1984 
Туған жері/ Регион: Павлодар
Спорт түрі/Вид спорта: Пара дзюдо
Жетістігі: Токио-2020 XVII жазғы Паралимпиада
ойындарының күміс жүлдегері   
Достижение: серебряный призер XVII летних
Паралимпийских игр Рио-2016

  



Пауэрлифтинг – далеко не женский вид спорта. Но тягать железо под силам даже таким
хрупким на первый взгляд девушкам. Однако Алина Солодухина никогда не горела
желанием заниматься этой разновидностью тяжелой атлетики – она попала сюда
совершенно случайно.
«В 2018 году я пришла в обычный фитнес зал для того, чтобы похудеть и привести свое
тело в порядок. Но перед тем, как прийти в зал, у меня было много страхов: как на меня
посмотрят, как отреагируют, будет ли осуждение со стороны других спортсменов, как
отреагирует руководство. Но меня поддержали мои друзья и отправили в зал. Эффект был
совершенно другой, я получила обратные эмоции – все восхищались тем, что я пришла,
занимаюсь. Мои тренировки их мотивируют.
Так я начала худеть и после этого меня заметил тренер, который предложил мне
посмотреть, как занимаются другие люди с ограниченными возможностями. Объяснил
мне, что есть такой вид спорта. Я пришла, мне понравилось, тренер сказал, что я
расположена к этому спорту – это мой спорт. И уже в апреле 2018 года я поехала на первые
свои республиканские соревнования», - вспоминает наша героиня.
Алина – далеко не асоциальна. Напротив, девушка очень общительная и активная –
занимается туризмом, ходит в парки, кафе, клубы. Никто из друзей не стесняется ее, но
вот окружающие порой ведут себя не совсем адекватно.
«Мои страхи с походом в зал были связаны с тем, что Павлодар, мой родной город,
маленький. Я никогда не стеснялась себя, и мои друзья никогда не делали упор на это. Но
были моменты, когда люди, даже взрослые неадекватно на меня реагировали. К реакции
детей я привыкла – это же дети, а вот реакция взрослых порой напрягала», - делится наша
собеседница.
Занимать пауэрлифтингом профессионального она начала в Павлодаре, но потом
переехала в Алматы для улучшения своей карьеры. Обычно спортсменка занимается по 2,5
часа в день. Но перед сборами бывают ежедневные тренировки или двойные по пять часов
в день. Максимальный вес, который подняла Алина – 92 килограмма на чемпионате Азии.
При этом сама девушка весит 45 килограммов.

Алина Солодухина: «Не надо стесняться себя»: 
через тернии к паралимпийскому помосту

Алине Солодухиной – 29 лет.
Пауэрлифтингом она занимается всего
пять лет. Но за этот короткий срок
спортсменка достигла больших высот и
множества регалий. Она – бронзовый
призер Азиатских пара игр-2018,
неоднократный чемпион и призер
чемпионатов Казахстана, призер Кубков
мира и участница Паралимпийских игр в
Токио, занявшая пятое место. Тогда в
лучшей своей попытке она подняла 83
килограмма – вдвое больше, чем ее
собственный вес. Как в такой маленькой и
хрупкой девушке умещается огромная
сила воли и духа, расскажем в материале. 



«Вообще пауэрлифтинг относится к тяжелой атлетике. Это тяжелый вид спорта.
Девушки боятся приходить в этот спорт, но он не настолько тяжелый. Наоборот, он
развивает мышечный корсет и для здоровья полезный», - подчеркивает она. 
Но спорт – это не только про физические навыки. Не хуже он выматывает атлетов и
психологически. Поэтому поддержка близких здесь важна как никогда. У Алины ее опоры
– это тренер, семья и друзья.
«Самая важная поддержка – это тренер. Сейчас у меня тренер – Томицский Артур
Борисович, с которым я уже 4 года работаю. Тренер заменяет всех – маму, папу, брата,
сестру, друзей, потому что большинство времени ты проводишь с ним. Но и поддержка
родных, близких, друзей очень важна. Понимание с их стороны. Потому что жизнь
спортсмена устроена так, что я очень редко бываю дома. У меня постоянно тренировки,
сборы, соревнования. Бывают моменты, когда меня по три месяца дома нет, а бывает так,
что я прихожу после тренировки, и мне нет дела до встреч, потому что я уставшая и
хочется просто лечь и отдохнуть», - делится спортсменка.
А еще весьма важна поддержка государства, говорит Алина. Выступление на мировых
первенствах во многом зависит именно от этого пункта.
«Сейчас очень хорошая поддержка от государства. За те пять лет, что я занимаюсь, я
ощутила, что поддержки стало больше. Например, нас, паралимпийцев, приравняли к
просто здоровым олимпийцам в 2018 году. То есть ведущие спортсмены состоят в штате,
мы получаем зарплату. Нам платят за наш труд, за нашу работу.
Все соревновательные моменты, сборы – это все поддержка государства. То есть все
сейчас очень хорошо, со стороны государства очень хорошая поддержка. Мы не
вкладываемся ни во что особо. Все, что нужно – инвентарь, экипировка, специальная
одежда для соревнований – это все у нас есть», - подчеркнула Алина Солодухина.
Особенно сильно эта поддержка ощущалась на Паралимпийских играх в Токио. Алина
поначалу не верила, что попадет на них – ведь она в спорте всего несколько лет. Но она
доказала, что даже за три года подготовки можно показать хороший результат – стоит
лишь захотеть и приложить усилия.
«У нас была цель – попасть в шестерку. Ну, во-первых, потому что с первого по шестое
призовые места награждаются в денежном эквиваленте. Это считается занятое место.
Мы с тренером цель свою выполнили, и я стала пятая в Токио. Моей радости не было
предела, это было очень волнительно для меня», - говорит спортсменка. 
Игры в Японии для нее стали первыми в карьере. Теперь Алина 
мечтает завоевать медаль на следующих Паралимпийских играх
в Париже. «Сразу после выступления в Токио как только я сошла
с помоста, тут же сказала тренеру, что теперь мы будем 
готовиться к Парижу», - говорит она.
Но прежде чем попасть на эти игры, Алине предстоит пройти 
определенные рейтинговые соревнования. Сейчас она усиленно
 готовится к чемпионату Казахстана. А в апреле ей нужно будет
 показать себя на Кубке мира в Грузии.
«В завершение я хочу сказать людям с ограниченными 
возможностями – не надо стесняться себя, надо выходить на 
улицу, надо вести социальный образ жизни, чтобы наше 
население и наше государство принимало нас и создавало еще 
более удобные условия для проживания людей с ограниченными
возможностями.



Эвелина Егемдердиева 
XXIV жазғы Сурдлимпиада

ойындарының қола жүлдегері 

Дина Иржанова  
XXIV жазғы Сурдлимпиада

ойындарының қола жүлдегері 

CУРДЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНЫҢ ЖҮЛДЕГЕРЛЕРІ  

Әсел Мақсұтова 
XXIV жазғы Сурдлимпиада

ойындарының қола жүлдегері 

Фериде Кара оглы 
XXIV жазғы Сурдлимпиада

ойындарының қола жүлдегері 

Анна Краморова 
XXIV жазғы Сурдлимпиада

ойындарының қола жүлдегері 

Ольга Хижнякова 
XXIV жазғы Сурдлимпиада

ойындарының күміс жүлдегері 

Айжамол Абдикатова  
XXIV жазғы Сурдлимпиада

ойындарының қола жүлдегері 

Елена Салмина  
XXIV жазғы Сурдлимпиада

ойындарының қола жүлдегері 

Ляззат Бақтиярова 
XXIV жазғы Сурдлимпиада

ойындарының қола жүлдегері 



Параспорт түрлері елімізде
соңғы жылдары ерекше
қарқын алып келеді.
Құрлықтық, әлемдік
бәсекелерде ел намысын
қорғап, туымызды жел
-біретіп жүрген спорт
шыларымыз аз емес. Солар-
дың бірі – қазақтың
маңдайына біткен жарық
жұлдызы, бірнеше ай бұрын
ғана әлем чемпионы атанған
пара дзюдошы Ақмарал
Науатбек. 

Әңгімеміздің басын былтыр
Әзербайжанның Баку
қаласында парадзюдодан
өткен әлем чемпионатынан
бастадық. Кез келген спорт-
шы үшін үлкен жарысқа
физикалық тұрғыдан бөлек
психологиялық жағынан да
дайын күйде барғаны
маңызды. Бүкіл әлем көз
тіккен бәсекеде елдің
намысын қорғау оңай шаруа
емес.
«Әлем чемпионатына жарты
жылдан бері дайындалып
келдік. Ал оқу-жаттығу
жиынына бір жарым ай
қалғанда жиналдық. Осы
уақыт өзіме психологиялық
жағынан ерекше ауыр тиді.
Мұндай деңгейдегі додада
елімнің намысын лайықты
қорғауым қажет.

Ал әлем чемпионы атану бала
күнімнен бері келе жатқан
үлкен арманымның бірі
болатын. Бакуде өткен
бәсекенің әрбір кезеңінде
кіммен күресетінімді алдын
ала болжап, біліп отырдым
десем де болады. Сәйкесінше
олардың әрқайсысына ар-
найы әдістер де дайындадым.
Бұл бәсекеде ең басты екі
қарсыласым болды. Оның
бірі – Рио Пара-
лимпиадасының чемпионы,
Токио Ойындарының күміс
жүлдегері француз қызы
болса, екіншісі – Токио
Олимпиадасының алтын жүл
дегері атанған әзербайжан
қызы. Іштей болжағаным дәл
келген еді. Алтын жүлде үшін
таласта француз қызымен
күш сынасып, иппон әдісімен
жеңіп кеттім. Шыны керек,
мұндай дүбірлі бәсекеде ең
алғашқы кездесуім бәрінен
қиын болды. Себебі бұл әлем
чемпионаты – көңілде
қобалжу өте басым. Алғашқы
сыннан сүрінбей өткеннен
кейін ғана чемпионаттың
атмосферасына еніп, ішкі
толқынысымды бастым», -
деп бірер ай бұрынғы доданы
есіне алды.
Ақмаралдың осыдан үш жыл
бұрынғы сұхбатында «маған
тек әлем чемпионатының
жүлдесі ғана жетіспей тұр»

деген пікірі БАҚ беттерінде
жарияланған. Қазір ол әлем
чемпионы. Бүкіл Жер
шарының чемпионы атан-
ғандағы сезім тіптен ерекше
болар...
«2019 жылы жастар арасын-
дағы әлем чемпионатына
қатысқанмын. 
Жастар арасындағы әлемдік
додалардың бәрінен жүлделі
болып, тек әлем чемпионы
атағын бағындыра алмаған
кезім. Ішімде осыған
байланысты бір өкініш сезімі
қалып кетті. Сол кезде «әлем
чемпионатының медалі
жетіспей тұр» деп сұхбат
берген едім. 

«Дәрігерлер шешімі өмірімді күрт өзгертіп жіберді»: Ақмарал
Науатбек пара спортқа қалай келгені туралы

 
 
 
 
 



 Араға үш жыл салып,
ересектер арасында әлем
чемпионы атанғанда сезімім
тіптен бөлек болды. Елімнің
намысын лайықты қорғап,
Туымды желбіретіп, Ән
ұранымды шырқатсам деген
арманым орындалды. Сол
арманыма Жаратқанның
қалауымен жеттім. Ол кезде
төрт мүшем сау, денсаулығы
қалыпты спортшылардың
бірі едім...» - деп Ақмарал
ойға шомып кетті.
Дзюдошы қызымыз аздаған
үнсіздіктен соң сөзін әріден
жалғап, спортқа қадам
басқан шағы, параспортқа
қалай келгені, денсаулығы
жөнінде әңгімеге көшті.
«Дзюдо спортына 11 жасымда
келгенмін. Ол кезде
денсаулығым жақсы еді.
Паралимпиада туралы
ойымда да болмайтын. 7-
сыныпқа жеткенімде спорт

интернатына қабылдандым.
Бастапқыда бәрі ойдағыдай
жүріп жатты, жарты жылдай
тоқтаусыз шұғылданып
жүрдім. Спорт болғаннан
кейін денсаулығымыз үнемі
бақылауда. Сол себепті
жылына екі рет медицина-
лық тексерістен толық
өткізеді. Өмірімді күрт
өзгерткен үлкен проблема-
ның басы міне осы кезде
анықталғандай еді. Тексеріс
кезінде көзімнің көру
қабілеті нашарлап бара
жатқаны белгілі болды.
Бастапқыда мән бермей,
спортпен ары қарай
шұғылдана бердім. Өтпелі
жас кезеңіндегі ауытқушы-
лық болар деп аса көңіл
аудармадым. Бірақ бұл
проблема тоқтамай, барған
сайын күшейе берді. Уақыт
өткен сайын жанарым солып
бара жатты. 

9-сыныпта жүргенімде жаттық
-тырушым шақырып алып,
спортты доғармасам көзімнен
айырылып қалатынымды
ескертті. Денсаулығыма байла-
нысты спорт интернаты да
оқудан шығармақ болды. Бірақ
қосымша тексерістерден өтіп,
рұқсат алдық. Бұл үлкен
спорттың табалдырығын енді
аттаған кезім еді. Көп ұзамай
ұлттық құрамаға ілініп, әлемдік
жарыстарда жүлделі орындарға
ие болып жүрдім. 2020 жылы
ересектер арасында алғаш рет
Қазақстан чемпионы атандым.
Міне осыдан кейінгі
медициналық тексерістен
өткенімде жанарымның көруі
нашарлап кеткені анықталды.
Әлемдік додаларға қатысуыма
рұқсат берілген жоқ. Ота
жасалу керек екен, соның
нәтижесі бойынша ғана ары
қарайғы шешім қабылданатыны
ескертілді. 



Уақытында ота да жасалды,
алайда одан кейін өткен
тексерістің шешімі қатал
болды. Дәрігерлер спортты
осымен доғаруым керектігін
айтты... Көзімнің көру
қабілеті қазір -13 деңгейінде.
Қан арқылы берілген
кемістік болғандықтан
емдеуге, түзеуге келмейді.
Ота жасалғанмен пайда
жоқ!» - деп Ақмарал ішіндегі
мұңды жеткізді.
Сөзін жалғай отырып, өмірде
алға қойған мақсаты,
жоспары дәл осы кезеңде
күрт өзгерткенін есіне алып
өтті.
«2021 жылы көзіме ота
жасалғаннан кейінгі
дәрігерлер шешімі өмірімді
күрт өзгертіп жіберді.
Өмірімді басқа арнаға
бұруым керек.
Психологиялық жағынан
тағдырдың ең қиын кезеңін
өткердім, үлкен күйзеліске
тап болдым. Жарты жыл
бойы өзімді өмірдің басқа бір
бағытынан іздеп көрдім.

Психологиялық жағынан
тағдырдың ең қиын кезеңін
өткердім, үлкен күйзеліске
тап болдым. Жарты жыл
бойы өзімді өмірдің басқа бір
бағытынан іздеп көрдім.
Бірақ іздеп көрдім дегенім
бос сөз, дзюдодан басқа
ештеңе ойыма кірер емес,
елестете де алмадым. Алты
айдан соң ес жиып, бастапқы
нүктеге қайта оралдым:
алдымда екі бағыт, жалғыз
таңдау тұр. Бірі – не болса да
тәуекел етіп, спортты
жалғастыру, ал екіншісі –
тағдырды мойындап,
дәрменсіз күйде алды
тұманды, белгісіз әлемге
өзіңді тапсыру. Шешуші
сәтте шешім қабылдау
қандай қиын: таразының бір
басында жарық сәуле, көз
жанарың, екінші жағында –
өміріңнің мәні. Алыс арман –
үміт сәулесі бәрінен жоғары
болып шықты. Өмірімнің
мәнін жоғалтсам, жарық
дүниеде тірі болып жүрудің
қаншалықты құны бар.
Арманыма жетсем, қаншама
адамды қуанышқа бөлеп,
қаншама жастың жүрегіне от
жағамын. Осы шешімге
келгенде өзім де қатты
қуандым. Қиын шақтан
өтуіме ең алдымен анамның
үлкен қолдауы әсер етті. Жан
азабымды көріп, өзін қоярға
жер таппаған сәттері көп
болды. Алайда, қиналып
жүрсе де, менің таңдауыммен
келісіп, арманыма қанат
бітіріп, жігерімді жанып
келеді. 

Күйеуімнің қолдауы өз
алдына бір бөлек, ол барда
алынбайтын асу жоқтай
көрінеді. Міне осылайша
қасымдағы жақын
жандардың арқасында мен
алысқа көз тігемін. Үміт пен
армандарым арқылы өмірім
мәнді, көңіл әлемім нұрлы.
Ендігі үлкен арманым, алға
қойған жоспарым – Париж
Олимпиадасының (дей беріп)
Паралимпиадасының алтын
жүлдесі!» - деді Ақмарал.



Абдикатова Айжамол - спорт шебері 
мастер спорта 

Ахметова Наргиза - спорт шебері
мастер спорта 

Жаксагулова Аруна - спорт шебері 
мастер спорта 

Досмалова Кәмиля -  халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса

Таеквондо (пара/сурдо) 

Кравцева Милана 

Арбадағы би / 
Танцы на колясках 

Қазақстан Республикасының штаттық ұлттық құрама
командалырының спортшы қыздар тізімі 

Состав спортсменок штатной сборной Казахстана по видам спорта



Гергерт Любовь - халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 

Қол күресі /Армрестлинг 

Курбанова Зухра - халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 

Лопата Светлана - халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 

Набиева Асия - спорт 
шеберлігіне үміткер
кандидат в мастера спорта

Романькова Ольга   - халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 

Ряполова Анастасия  - халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 

Турсынай Сабира  - халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 

Тайжанова Айнур - халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 



Баирканова Райхан -  спорт шебері 
мастер спорта 

Ермекова Айганым 

Оралбек Диана - 1 разряд

Шишаева Елена - спорт шебері
мастер спорта

Пара ат спорты / Конный спорт 

Каратэ (пара/ сурдо)

Салмина Елена -  еңбек сіңірген спорт шебері 
заслуженный мастер спорта 

Жусупова Ляззат -  Халықаралық  дәрежедегі
спорт шебері 
мастер спорта международного класса 



Дзюдо (пара/сурдо)   

 Науатбек Акм арал -  халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 

Федосова Даяна -  спорт шебері 
мастер спорта 

Байбатина Зарина -  еңбек сіңірген
спорт шебері 
заслуженный мастер спорт 

Иржанова Дина -  еңбек сіңірген
спорт шебері 
заслуженный мастер спорт 

Егембердиева Эвелина -  еңбек 
сіңірген спорт шебері 
заслуженный мастер спорт 

Кара оглы Фериде -  еңбек 
сіңірген спорт шебері 
заслуженный мастер спорт 

Краморова  Анна -  еңбек 
сіңірген спорт шебері 
заслуженный мастер спорт 

Максутова Асель -  еңбек 
сіңірген спорт шебері 
заслуженный мастер спорт 



Айдарқызы Аида -  спорт
шеберіне үміткер
кандидат в мастера спорта

Керлинг (пара/ сурдо)

Жұмабек Айжан -   спорт шебері 
мастер спорта 

Исмаилбекқызы Раушан -  спорт
шеберіне үміткер
кандидат в мастера спорта

Кажынова Гульжан  -  спорт шебері
мастер спорта

Сажнева Мария -  спорт шебері
мастер спорта

Пахомова Александра -  спорт
шеберіне үміткер
кандидат в мастера спорта

Юбурова Наргиза -   спорт
шеберіне үміткер
кандидат в мастера спорта



Қайыржанова Гүлбахыт -  спорт шебері 
мастер спорта 

Жеңіл атлетика
Легкая атлетика (пара/ сурдо)

Мейрманова Фаина -  спорт шебері 
мастер спорта 

Хижнякова Ольга -  еңбек сіңірген
спорт шебері 
заслуженный мастер спорт  

Әбілхасымқызы Салтанат -  халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорт международного класса  

Пара садақ ату
Пара стрельба из лука

Копиратова Максатгуль -  спорт шебері 
мастер спорта 



Махаева Бигайша -  спорт шебері 
мастер спорта 

Пара оқ ату
Пара пулевая стрельба

Мукашбекова Айсулу -   спорт шебері 
мастер спорта 

Тюрикова Ангелина -  спорт шебері 
мастер спорта 

Жубашева Гульхая  -  спорт шебері 
мастер спорта 

Пара велоспорт

Кайнарова Жулдыз -   спорт шебері 
мастер спорта 



Синельникова Алина -  халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 

Пара жүзу
Пара плавание 

Дубинина Алина -   спорт шебері 
мастер спорта 

Звягинцева Наталья -  халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 

Габидуллина Зульфия -  еңбек сіңірген
спорт шебері 
заслуженный мастер спорта 

Пара каноэ 

Балтабаева Жаныл  

Рахимбекова Алия -  халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса 



Исаева Камила -   спорт шебері 
мастер спорта 

Орынбаева Раушан -  халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса

Степанова Александра -  спорт шебері 
мастер спорта 

Пара үстел теннисі
Пара настольный теннис 

Ем Флора -   спорт шебері 
мастер спорта 

Таш Балзия -  спорт шебері
мастера спорта

Бадуова Элдана  -  спорт шебері
мастера спорта



Аскарова Кабира -  халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса

Төлжан Фариза -  спорт шебері 
мастер спорта 

Койшибаева Раушан -  еңбек сіңірген
спорт шебері 
заслуженный мастер спорта 

Пара пауэрлифтинг

Абдыхалыкова Гульбану -  спорт шебері 
мастер спорта 

Қабыл Тұрсынай -   халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса

Солодухина Алина - халықаралық
дәрежедегі спорт шебері 
мастер спорта международного класса

Бойко  Снежанна - спорт шебері 
мастер спорта 



8 наурыз - халықаралық әйелдер күнімен құттықтау сөздері 
Поздравления с международным женским днем   

Құрметті арулар!

Шұғылалы көктемнің шуақты мерекесі 
 8 Наурыз - Халықаралық әйелдер күні 
мейрамымен шын жүректен құттықтаймын!
Сіздерге зор денсаулық, баянды бақыт,
көтеріңкі көңіл-күй тілеймін!
Отанымыздың абыройын арттыру жолындағы
еңбектеріңіздің берекесі арта берсін!

Дене мүмкіндітері шектеулі тұлғаларға 
арналған спорттық даярлау орталығының 
директоры Мейрамбек Махамбетов  
  

В этот весенний день желаем всем
женщинам улыбок, замечательного

праздничного настроения,
семейного счастья, благополучия,

здоровья!  Будьте всегда
обаятельными, женственными и

любимыми! С праздником!❤ 

Дина Иржанова 
спортсменка сборной

Казахстана по сурдо дзюдо 
  

Құрметті нәзік жанды әйелдер
қауымы мен қыздар сіздерді 8
наурыз мерекелеріңізбен
құттықтаймын. Дендеріңізе саулық,
жұмыстарыңызға табыс тілеймін!

Камиля Досмалова 
Таеквондодан ұлттық құрама
спортшысы
  


