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Құрметті әріптестер мен серіктестер!

2021 жылды қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының спортын үздіксіз дамытуға деген

ерекше ұмтылыстарыңызбен елеулі еңбектеріңіз үшін Сіздерге шынайы алғысымды білдіремін!

Жеңіс пен жеңіліс, сенім мен сәтсіздік, қуаныш пен өкініш қатар жүретін спорт әлеміндегі 2021

жыл өзінше ерекшелігімен есте қалып, тарих қойнауына еніп үлгерді. Біз 2020 жылды

қорытындылаған кезде, мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың балалар мен

жасөспірімдер спортын дамыту қажеттілігі туралы тапсырмасы негізінде 2021 жылы нақты

жобаларды жүзеге асырып, дәл осы бағытта басымдықты ұстанатынымызды тілге тиек еткен едік.

Осы тұрғыдан алғанда, 2021 жылы Sport Qory ұжымының атқарған жұмысына жоғары баға беруге

болады. Нақтырақ айтсам, Қазақстанның түкпір-түкпірінде спорт секцияларында дайындалатын

балалар мен жасөспірімдерді қолдау мақсатында 2020 жылы енгізілген жан басына шаққандағы

нормативтік қаржыландыру кеңінен дамыды. Қор осы бағдарламаны техникалық қамтамасыз ету

үшін, арнайы платформаны іске қосты. Нәтижесінде, Қазақстанда 2021 жылы еліміздің балалары

мен жасөспірімдерінің 50%-ын қамтитын 126 мың спорт секциясы іске қосылды.

Отандық бұқаралық спортқа айтарлықтай көңіл бөлінді. Қордың Қамқоршылық кеңесі тиісті 13

жобаға шамамен 280 млн теңгеге жуық қаражат бөлді. Олардың арасында лигалар, корпоративтік

спорт турнирлері, сондай-ақ халықаралық жарыстар бар. Бірқатар спорттық іс-шаралар

Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. 

Sport Qory осы жылы мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен

«Астана» кәсіби спорт клубының, «Astana Qazaqstan Team» велокомандасының, «Астана» футбол

клубының, «Барыс» хоккей клубының және «Астана» баскетбол клубының басты құрылтайшысы

атанды. Осыған орай, клубтардағы қаржылық жағдайды оңтайландыру жұмыстары тікелей қолға

алынып, нақты реформалар қабылданды. Қор алдағы жылдарда да өз дамуын тоқтатпайды және

елдің спорттық әлеуетін арттыруда бұдан да маңызды құрылым болады деп үміттенемін.

Сонымен қатар, Қордың осы бағытта қолға алған қадамдарын ерекше атап өткім келеді. Өткен

жылы, бірінші кезекте, қызметтің ашықтығын арттыруға және басқарудың автоматтандырылған

процестеріне кезең-кезеңімен көшуге бағытталған құрылымдық реформалар процесі белсенді

түрде басталды. Дамудың жаңа Тұжырымдамасы бекітілді, ол бойынша құжатты іске асырудың
тиісті іс-шаралары қазіргі таңда нақты пысықталуда.

Құрметті достар, алдағы жыл жаңа оқиғалар мен жетістіктерге толы болады деп сенемін.

SportQory 2022 жылғы Бейжіңдегі қысқы Олимпиада ойындарына атлеттердің сапалы дайындығы

үшін Ұлттық Олимпиада комитетіне, федерациялар мен қауымдастықтарға қосымша көмек

көрсетті. Спортшыларға жоғары нәтижелер, жаңа рекордтар мен жарқын жеңістер тілеймін! Ең
бастысы, деніміз сау, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ

ОРЫНБАСАРЫ | ҚОРДЫҢ
ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВ
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Уважаемые партнеры и коллеги! 

С радостью представляем вам сводный информационный отчет по проделанной работе Фонда

совместно со спортивными организациями в 2021 году. 

Уходящий год во многом стал показательным и плодотворным: стартовали существенные

перемены в жизни Фонда как Единого оператора по распределению благотворительных средств

в сфере казахстанского спорта. 

Команда SportQory за 2021 год смогла принять и обработать более 120 заявлений и оказать

спонсорскую поддержку 67 спортивным проектам, 34 из которых – это олимпийские и

паралимпийские виды спорта. Названные цифры являются рекордными показателями за все

время существования Фонда. Это говорит о том, что наша организация стала более узнаваемой,

чему способствовало информационное освещение ее деятельности. Многие спортсмены и

организации узнали о доступных возможностях Фонда в оказании спонсорской помощи

практически любым проектам, связанным со спортом. 

При этом, хочется отметить, что значительную поддержку в минувшем году от Единого

оператора получили организации, занимающиеся развитием массового и инклюзивного спорта.

В этом направлении финансовая помощь оказана 18 проектам на сумму более 400 млн. тенге, это

около 15 процентов от соответствующего бюджета. 

В то же время, в 2021 году Sport Qory принимал под руководство профессиональный спортивный

клуб «Астана», велокоманду Astana Qazaqstan Team, футбольный клуб «Астана», хоккейный клуб

«Барыс», баскетбольный клуб «Астана». В рамках этого процесса была поставлена задача по

модификации и упорядочению внутренних нормативных документов названных организаций. В

клубах установлены определенные лимиты для дальнейшей финансовой оптимизации.

Запланированный объем работы, считаю, осуществлен эффективно.

Создан проект обновлённых правил Единого оператора с целью совершенствования процессов

финансирования. На сегодняшний день соответствующие документы отрабатываются с

отраслевым Министерством. Стартовала работа по автоматизации процессов приема-обработки

поступающих заявок, а также внутренней деятельности фонда, которая позволит улучшить

двусторонние коммуникации с целью более эффективной реализации проектов. 

С уверенностью могу сказать, что в 2021 году Фонд сумел задать новые стандарты

финансирования спортивных проектов и сыграть существенную роль в развитии отечественного

спорта. 

В заключение, хочу поблагодарить всех партнеров, которые вносят вклад в развитие спорта,

способствуют его росту и продвижению, и пожелать всем нам достижения поставленных целей в

новом году!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ФОНДА

АСХАТ СЕЙСЕМБЕК
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О Б Щ А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

О ФОНДЕ

Фонд поддержки  спорта с 2020 года является Единым
оператором по распределению внебюджетных денежных
средств, направленных на развитие физической культуры и
спорта Республики Казахстан.  

Задачи:
1. Поддержка профессионального и любительского спорта;
2. Развитие массового и детско-юношеского спорта;
3. Привлечение к сотрудничеству спонсоров,
благотворителей с целью финансирования спортивных
проектов, а также программ Единого оператора.

Принципы работы:
1. Прозрачность деятельности;
2. Эффективность;
3. Социальная значимость;
4. Системность.

ЗАДАЧИ  &  ПРИНЦИПЫ

"Цель – развитие спортивного спонсорства,
использование возможностей Фонда в рамках
правового статуса и эффективная реализация
функций Единого оператора для обеспечения
устойчивого развития физической культуры и
спорта в Республике Казахстан"
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Ж А Л П Ы  А Қ П А Р А Т

ҚОР ТУРАЛЫ

Спортты қолдау қоры 2020 жылдан бастап Қазақстан
Республикасының дене шынықтыру мен спортты дамытуға
бағытталған бюджеттен тыс ақша қаражатын бөлу
жөніндегі Бірыңғай оператор.

Міндеттері:
1. Кәсіби және әуесқой спортты қолдау;
2. Бұқаралық және балалар мен жасөспірімдер спортын
дамыту;
3. Спорттық жобаларды, сондай-ақ бірыңғай оператордың
бағдарламаларын қаржыландыру мақсатында демеушілерді,
Қайырымдылық жасаушыларды ынтымақтастыққа тарту.

Жұмыс принциптері:
1. Қызметтің ашықтығы;
2. Тиімділік;
3. Әлеуметтік маңыздылығы;
4. Жүйелілік.

ТАПСЫРМАЛАР  &  ПРИНЦИПТЕР

"Негізгі мақсат – спорттық демеушілікті
дамыту, құқықтық мәртебе шеңберінде
Қордың мүмкіндіктерін пайдалану және
Қазақстан Республикасында дене шынықтыру
мен спортты тұрақты дамытуды
қамтамасыз ету үшін бірыңғай оператордың
функцияларын тиімді іске асыру"

2 млрд.
3,4 млрд.

35 млрд.

10,8 млрд.

2,1 млрд.

26,3 млрд.

33 жоба
31 жоба

36 жоба

46 жоба

39 жоба

67 жоба
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НАША КОМАНДА

25
За 2021 год командой из 25 человек было
обработано более 120 заявлений на оказание
благотворительной помощи на общую сумму 45 ,7

млрд .  тенге .  

2021 жылы 25 адамнан тұратын команда жалпы
сомасы 45,7 млрд теңгеге қайырымдылық көмек
көрсетуге 120-дан астам өтінішті өңдеді.

67
Попечительским советом Фонда были утверждены
67 проектов на общую сумму более 26 млрд .  тенге .

Қордың қамқоршылық кеңесінің шешімімен
жалпы сомасы 26 млрд.теңгеден асатын 67 жоба
бекітілді.

87%

Восемьдесят семь процентов от общей суммы
финансирования Фондом спорта составляют
спортивные профессиональные клубы .  В связи с
этим в команде было сформировано отдельное
управление по работе со спортивными клубами .  

Спорт қорының жалпы қаржыландыру
сомасының сексен жеті пайызын спорттық
кәсіби клубтар құрайды. Осыған байланысты
командада спорт клубтарымен жұмыс істейтін
жеке басқарма құрылды.

БІЗДІҢ КОМАНДА
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Н Е Г І З Г І  М Ә Л І М Е Т Т Е Р

Статистика 

22,7
млрд. тенге на финансирование
профессиональных спортивных

клубов
млрд. теңге кәсіби спорт клубтарын

қаржыландыруға 

3
млрд. тенге  олимпийским,

неолимпийским, массовым, национальным,
паралимпийским и другим видам спорта 

млрд. теңге олимпиадалық, олимпиадалық
емес, бұқаралық, Ұлттық, Паралимпиадалық

және басқа да спорт түрлеріне

70%
на олимпийские и паралимпийские виды

спорта в связи Олимпийскими и
Паралимпийскими играми в Токио

Токиодағы Олимпиада және Паралимпиада
ойындарына байланысты олимпиадалық
және паралимпиадалық спорт түрлеріне

составила общая сумма оказанной
партнерами Фонда благотворительной
помощи на развитие физической
культуры и спорта. 

2 6 , 3  МЛРД .  ТЕНГЕ

Қордың серіктестері дене шынықтыру мен
спортты дамытуға көрсеткен
қайырымдылық көмектің жалпы сомасы 
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ИЗ  НИХ :
И З  С Р Е Д С Т В  С А М Р У К - К А З Ы Н А :

ЦАТЭК

0.8%

ERG

1.6 %

Cамру�-Ка��на

97.6%

спонсорской помощи - средства АО
ФНБ "Самрук-Казына"
Демеушілік көмектің 95%- дан астамы -
"Самұрық-Қазына"ҰӘҚ" АҚ қаражаты

БОЛЕЕ  9 5 %

ОНЫҢ  ІШІНДЕ

2 6 , 3  МЛРД .  ТЕҢГЕ



Instagram: @sportqory

Facebook: @sportqory

Официальный сайт: sportqory.kz
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Ж О Б А Л А Р

ПРОЕКТЫ 2021



О Л И М П И А Д А Л Ы Қ  
С П О Р Т  Т Ү Р Л Е Р І

ОЛИМПИЙСКИЕ
ВИДЫ СПОРТА
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2 364 100 155
СУММА ПОДДЕРЖКИ

ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА
ОЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ

ТҮРЛЕРІН ҚОЛДАУ СОМАСЫ

2021
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            @olympickaz
            

            @olympickz

            @nockz
             
                                    olympickz 

САЙТ:  OLYMPIC.KZ

ПОДДЕРЖКА

в части проведения мероприятий и расходов на

содержание аппарата управления, а также

компенсации расходов на обследование и

лечение спортсменки НСК по горнолыжному

спорту.

Комитетке іс-шараларды өткізу, басқару
аппаратын ұстауға арналған шығындар,
сондай-ақ тау шаңғысы спорты бойынша ҰСК
спортшысын тексеру және емдеуге арналған
шығындарды өтеу бойынша қолдау көрсетілді. 

КОМИТЕТА

Казахстанские спортсмены завоевали 96

олимпийских лицензий в Токио-2020 в 27 видах

спорта. В состав олимпийской команды вошли 95

спортсменов. Впервые Казахстан выступил в

новых видах олимпийской программы –

скалолазании и карате. По итогам соревнований

атлеты завоевали 8 бронзовых медалей. 

Қазақстандық спортшылар Токио-2020
Олимпиадасына 27 спорт түрінен 96 лицензия
жеңіп алды. Олимпиадалық команда құрамына
95 спортшы кірді. Қазақстан тұңғыш рет
олимпиадалық бағдарламаның жаңа түрлері –
құзға шығу және карате сайыстарында өнер
көрсетті. Жарыс қорытындысы бойынша
атлеттер 8 қола медаль жеңіп алды.

Национальный
Олимпийский
Комитет РК

ПРОЕКТ | ЖОБА
"Администрирование процессов спортивной

подготовки и уставная деятельность НОК РК в

рамках подготовки к XXXII Летних Олимпийских

Игр 2020"

"2020 жылғы XXXII жазғы Олимпиада
ойындарына дайындық шеңберінде спорттық
дайындық процестерін басқару және ҚР ҰОК
жарғылық қызметі"

ҚР Ұлттық
Олимпиада
комитеті
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            @confederationkz

ПРОЕКТ | ЖОБА
Финансовая поддержка видов спорта: бокс, греко-

римская, вольная и женская борьба, дзюдо, таеквондо,

тяжелая атлетика, каратэ, қазақ күресі, спортивные

единоборства и силовые виды спорта.

Спорт түрлерін қаржылық қолдау: бокс, грек-рим,
еркін және әйелдер күресі, дзюдо, таеквондо, ауыр
атлетика, каратэ, қазақ күресі, спорттық жекпе-
жек және күштік спорт түрлері.

ПОДДЕРЖКА

в части выплат заработной платы спортивному

персоналу, участия атлетов в соревнованиях за

пределами страны, проведения мероприятий,

организации непрерывного спортивного процесса и

расходов на содержание аппарата управления.

Конфедерацияға спорттық құрамына жалақы
төлеу, ҚР шеңберінен тыс жарыстарға қатысу, іс-

шаралар өткізу, үздіксіз спорт 
процесін ұйымдастыру, басқару аппаратын

ұстауға жұмсалатын шығындар 
бойынша қолдау көрсетілді.

КОНФЕДЕРАЦИИ

Конфедерация
спортивных единоборств

и силовых видов спорта

Спорттық жекпе-жек және
күш қолданылатын спорт

түрлері Конфедерациясы

Токиода өткен Олимпиада ойындарының нәтижесінде 
отандық құраманың барлық 8 медалі спорттың күш қолданылатын
түрлерінен келді. Нақтырақ айтсақ, ауыр атлетикадан 2, бокстан 2,
каратэден 2, дзюдодан 1 және еркін күрестен 1 медальға ие болды. Сонымен
қатар, осы жыл ішінде чемпионаттар мен кубоктар ұйымдастырылып,
спортшылар көптеген халықаралық жарыстарға қатысты.

В результате прошедших Олимпийских игр в Токио все 8 медалей отечественной

сборной были завоеваны в силовых видах спорта – 2 бронзы в тяжелой атлетике, 

2 в боксе, 2 в каратэ, 1 в дзюдо и 1 в вольной борьбе. Помимо этого, в 

течение 12 месяцев Конфедерацией были организованы чемпионаты и 

кубки, также атлеты приняли участие во множестве 

международных состязаний.
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САЙТ:CONFEDERATION.KZ

            @ConfederatSport
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Содержание и развитие Национальных сборных команд 

Республики Казахстан по футболу, футзалу и пляжному футболу

Футбол, футзал және жағажай футболынан Қазақстан
Республикасының Ұлттық құрама командаларын ұстау және дамыту

               ПОДДЕРЖКА 

в части оплаты труда тренеров и специалистов, участия футболистов в матчах в пределах и за пределами

Казахстана, проведения учебно-тренировочных сборов, приобретения имиджевой продукции.

Ассоциацияға жаттықтырушылар мен мамандардың еңбек ақысын төлеу, футболшылардың ҚР
шеңберінде және одан тыс аумақтағы ойындарға қатысуына, спортшылардың оқу-жаттығу
жиындарына, имидждік өнім алуы бойынша қолдау көрсетілді.

        АССОЦИАЦИИ 

"Ассоциация
Казахстанская 

федерация футбола"

"Қазақстан футбол
федерациясы

қауымдастығы"

           @KFF_Team

           tvkffkz

           kff_team

САЙТ:KFF.KZ 

Прошедший год оказался разноплановым: были взлеты и падения, масштабные чемпионаты и яркие

турниры. Направим фокус внимания на самые главные матчи. В квалификации Чемпионата Мира-2022

запомнились встречи с командой Украины и матч с Боснией и Герцеговиной, которые закончились ничьей.

При этом, особенно порадовали игроки по футзалу. Сборная Казахстана успешно выступила на

Чемпионате Мира по мини-футболу, заняв четвертое место. 

           @KFFkaz

           @kff_team

Өткен жыл жетістіктер мен құлдырауларға, ауқымды чемпионаттар мен жарқын турнирлерге
толы болды. Ең маңызды ойындарға назар аударсақ... 2022 жылғы әлем чемпионатының іріктеу
кезеңіндегі Украина және Босния мен Герцеговинамен өткен кездесулердегі Ұлттық құраманың тең
нәтижелері ерекше есте қалды. 2021 жылы футзалшыларымыз ерекше қуантты. Қазақстан
құрамасы шағын футболдан әлем чемпионатында төртінші орынға ие болды.



Федерация
тенниса Подготовка и участие национальных сборных

команд по теннису, а также развитие
теннисной инфраструктуры в регионах
Теннистен ұлттық құрама командаларды
дайындау және қатысу, сондай-ақ өңірлерде
теннис инфрақұрылымын дамыту

S P O R T Q O R Y  |  1 5

Теннис 
Федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА

ПОДДЕРЖКА 

в части выплат заработной платы спортсменам,

тренерам и специалистам, участия теннисистов в

соревнованиях за пределами страны, проведения

кубков, турниров и чемпионатов, организации

непрерывного спортивного процесса,

приобретения спортивного инвентаря для

программы «Теннис до 10», тренажеров, ремонта

теннисных кортов в Алматы и Шымкенте,

расширения тренажерного зала в Алматы.

Федерацияға спортшыларға,
жаттықтырушылар мен мамандарға жалақы
төлеу, ел аумағынан тыс жарыстарға
қатысу, кубоктар, турнирлер мен
чемпионаттар өткізу, үздіксіз спорттық
процесті ұйымдастыру, "Теннис 10-ға дейін"
бағдарламасы үшін спорттық құрал-
жабдықтар, тренажерлер сатып алу,
Алматы мен Шымкентте теннис
корттарын жөндеу, Алматыда тренажер
залын кеңейту бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Сезон 2021 в казахстанском теннисе запомнился

значимым результатом – Федерация получила

наибольшее количество лицензий на Олимпийские

игры по сравнению с предыдущими годами – 8

лицензий. На Олимпиаде в Токио Елена Рыбакина

заняла 4 место. Еще одной звездой отечественного

тенниса стал Александр Бублик. Игрок занял 37

строчку в рейтинге ATP и в паре с Андреем

Голубевым вышел в финал парного разряда Rolland

Garros 2021. Помимо этого, Федерацией была

модернизирована программа «Теннис до 10»,

направленная на привлечение детей в теннис и

выявление талантливых спортсменов.
Қазақстандық теннистегі 2021 жылғы маусым
маңызды нәтижемен есте қалды. Федерация
өткен жылдармен салыстырғанда Олимпиада
ойындарына ең көп, яғни 8 лицензия иеленді.
Токио Олимпиадасында Елена Рыбакина 4 орынға
ие болды. Отандық теннистің тағы бір
жұлдызы Александр Бублик осы жылы жасындай
жарқылдады. Ол ATP рейтингінде 37-ші орынға
табан тіреп, Андрей Голубевпен бірге Roland
Garros 2021 жұптық разрядының финалына
шықты. Сонымен қатар, Федерация балаларды
тенниске тартуға және талантты
спортшыларды анықтауға бағытталған
"Теннис 10-ға дейін" бағдарламасын жаңартты.

           @kaztennis

           @ktf.kz
    
           Kazakhstan Tennis Federation

САЙТ:KTF.KZ 



Казахстанская
Федерация
велосипедного спорта

Қазақстан велосипед 
спорты федерациясы
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Обеспечение уставной деятельности
Жарғылық қызметті қамтамасыз ету

ПРОЕКТ | ЖОБА

ПОДДЕРЖКА 

в части приобретения расходных материалов и других товаров для спорта, проведения мероприятий,
организации непрерывного спортивного процесса, расходов на содержание аппарата управления и 
 сопровождение и администрирование сайта. 
Федерацияға спорт үшін шығыс материалдарын және басқа да тауарларды сатып алу, іс-
шараларды өткізу, үздіксіз спорт үдерісін ұйымдастыру, басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындар, сайтты сүйемелдеу мен басқаруға жұмсалатын шығындар бойынша
қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Федерация в 2021 году организовала Зимний Чемпионат РК по маунтинбайкингу, детскую беговелогонку
Rider Race Almaty, Чемпионат РК среди мужчин и женщин, велогонку Nur-Sultan Criterium, любительскую
велогонку Tour of Kazakhstan, соревнование "Trackman 2021", республиканские детские соревнования Nur-
Sultan Race-2021. Спортсмены завоевали призовые места на «Гран-при Омска», Алина Саркулова
финишировала 2-ой в гонке Sakarya MTB Cup в Турции. Рината Султанова вошла топ-10 мирового рейтинга
среди трековых гонщиц. К тому же год запомнился открытием BMX-парка в Усть-Каменогорске.
Федерация 2021 жылы маунтинбайкингтен ҚР Қысқы чемпионатын, Rider Race Almaty балалар жүгірісін,
ерлер мен әйелдер арасындағы ҚР чемпионатын, Nur-Sultan Criterium веложарысын, Tour of Kazakhstan
әуесқой веложарысын, "Trackman 2021" жарысын, Nur-Sultan Race-2021 республикалық балалар жарысын
ұйымдастырды. Спортшылар "Омск Гран-приінде" жүлделі орындарға ие болып, Алина Саркулова
Түркиядағы Sakarya MTB Cup жарысында 2-ші орынды иеленді. Рината Сұлтанова трекшілер
арасындағы әлемдік 
рейтингтің топ-10 қатарына 
енді. Бұл жыл Өскемендегі BMX-
паркінің ашылуымен 
есте қалды.

            @kcf.kz

             
            @kazcycling
 

САЙТ:CYCLING.KZ
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Казахстанская
федерация 
хоккея с шайбой

Қазақстан 
шайбалы 
хоккей федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие и продвижение казахстанского хоккея с шайбой в 2021 году, а также подготовка и
участие национальных сборных команд Казахстана по хоккею с шайбой в международных
соревнованиях
2021 жылы Қазақстандық шайбалы хоккейді дамыту және ілгерілету, сондай-ақ шайбалы
хоккейден ҚР Ұлттық құрама командаларының халықаралық жарыстарға дайындығы және
қатысуы

ПОДДЕРЖКА в части организации участия команд в соревнованиях, обеспечения

медикаментами, товарами спортивной медицины, спортивным

питанием, приобретения инвентаря и экипировки, проведения

мероприятий, а также расходов по информационному сопровождению.

Федерацияға ҚР аумағынан тыс жарыстарға қатысу, дәрі-
дәрмектермен, спорттық медицина тауарларымен қамтамасыз
ету, спорттық тамақтану, спорттық құрал-саймандар мен керек-
жарақтар сатып алу, іс-шаралар өткізу, ақпараттық сүйемелдеу
бойынша шығындары бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

В 2021 году хоккей с шайбой обрел новую волну популярности. Этому способствовало проведение

внутренних чемпионатов и кубков. Несомненно, участие сборной в Чемпионате мира в Латвии только

усилило любовь казахстанцев. Команда показала неплохой результат, заняв 10 место. В рамках этих

мероприятий Федерация разработала стратегию по продвижению командной игры на льду. 

2021 жылы шайбалы хоккейде танымалдылықтың жаңа толқыны пайда болды. Бұған ішкі
чемпионаттар мен кубоктар ықпал етті. Оған құраманың Латвиядағы әлем чемпионатына
қатысуы қазақстандықтардың махаббатын күшейтті. Команда 10 орын алып, жақсы нәтиже
көрсетті. Осы іс-шаралар аясында Федерация мұздағы командалық ойынды алға жылжыту
стратегиясын дайындады.

                  @kazakhstanhockey

                  @kazakhstanhockey
  

САЙТ:  ICEHOCKEY.KZ 
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Национальная Лыжная Ассоциация
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Шаңғы Қауымдастығы

ПРОЕКТ | ЖОБА
1.Чемпионат Мира по фристайлу в дисциплинах могул и
лыжная акробатика и Финальные Этапы Кубка Мира FIS по
фристайлу в дисциплинах параллельный могул и лыжная
акробатика
Могул және шаңғы акробатикасы бойынша фристайлдан
Әлем чемпионаты мен шаңғы акробатикасы және
параллельді могул бойынша фристайлдан FIS Әлем
Кубогының финалдық кезеңдері

2.Летние этапы Кубка Мира FIS Гран-при по прыжкам на
лыжах с трамплина среди мужчин, г. Щучинск
Ерлер арасында шаңғымен трамплиннен секіру бойынша FIS
Әлем Кубогының жазғы кезеңдері, Щучинск қ.

ПОДДЕРЖКА

в части расходов на проведение мероприятий.

Қауымдастыққа іс-шараларды өткізуге жұмсалатын
шығындары бойынша қолдау көрсетілді.

АССОЦИАЦИИ

В начале года на горном курорте “Шымбулак” впервые в истории

Казахстана был проведен Чемпионат Мира по фристайлу могулу и

лыжной акробатике. Юлия Галышева заняла 2-ое место, Павел

Колмаков и Анастасия Городко завоевали бронзовые медали.

Также, Ассоциация провела Этапы Кубка Мира по фристайлу

могулу и лыжной акробатике. А в сентябре в стране впервые

состоялись Летние Этапы Кубка Мира FIS Гран-при по прыжкам на

лыжах с трамплина.

Жыл басында "Шымбұлақ" тау-кен курортында Қазақстан
тарихында алғаш рет фристайл могул және шаңғы
акробатикасы бойынша Әлем Чемпионаты өткізілді. Юлия
Галышева 2-ші орын, Павел Колмаков пен Анастасия Городко
қола медаль жеңіп алды. Сондай-ақ, Қауымдастық фристайл
могул және шаңғы акробатикасы бойынша Әлем кубогының
кезеңдерін өткізді. Ал қыркүйек айында елімізде алғаш рет
шаңғымен трамплиннен секіру бойынша FIS Гран-при Әлем
Кубогының жазғы кезеңдері өтті.

            @nlakaz
            

            @kaz_ski_association

            @nlakaz

САЙТ:  SKISPORT.KZ



ПРОЕКТ | ЖОБА
3.Для качественной подготовки к Зимним Олимпийским
Играм-2022 штатных национальных команд по прыжкам на
лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и сноуборду
Қысқы Олимпиада ойындарына шаңғымен трамплиннен
секіру, шаңғы қоссайысы және сноубордтан 2022 Штаттық
ұлттық команданы сапалы дайындау үшін

4.Обеспечение национальных сборных команд Республики
Казахстан по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная
акробатика для качественной подготовки к Зимним
Олимпийским Играм-2022

2022 жылғы қысқы Олимпиада ойындарына фристайл могул
және шаңғы акробатикасы бойынша ұлттық құрама
командалардың сапалы дайындықтарын қамтамасыз ету

5.Обеспечение лекарственными средствами и биологическими
активными добавками национальные сборные команды РК по
лыжным видам спорта для качественной подготовки к Зимним
Олимпийским Играм-2022

2022-қысқы Олимпиада ойындарына сапалы дайындалу үшін
шаңғы спорты түрлерінен ҚР Ұлттық құрама
командаларын дәрілік заттармен және биологиялық
белсенді қоспалармен қамтамасыз ету

ПОДДЕРЖКА

в части приобретения экипировки, инвентаря, а также

медицинского обслуживания спортсменов, обеспечения

медикаментами и товарами спортивной медицины.
Қауымдастыққа спорттық киім-кешек, спорттық құрал-
жабдықтар сатып алу, сондай-ақ спорттық құрамға
медициналық қызмет көрсету, дәрі-дәрмектермен және 
 медицина тауарларымен қамтамасыз ету бойынша қолдау
көрсетілді.

АССОЦИАЦИИ

В минувшем году атлеты начали активную подготовку к XXIV
зимним Олимпийским играм в Пекине. В копилке национальной
сборной 82 лицензии в 8 видах спорта, из них 21 спортсмен
представляют Ассоциацию.
Өткен жылы спортшылар Бейжіңдегі XXIV қысқы Олимпиада
ойындарына белсенді дайындала бастады. Ұлттық
құраманың қоржынында 8 спорт түрінен 82 лицензия бар.
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            @triathlonorgkz
            

            @triathlonorgkz

            Казахстанская                                  Федерация Триатлона 

САЙТ:

TRIATHLON.ORG.KZ

ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие триатлона в Республике Казахстан
Қазақстан Республикасында триатлонды дамыту

ПОДДЕРЖКА

в части выплаты заработных плат, медицинского обслуживания,

приобретения инвентаря, организации непрерывного спортивного

процесса и УТС, информационного сопровождения деятельности

Федерации. 

Федерацияға еңбекақы төлеу, медициналық қызмет көрсету,
спорттық құрал-жабдықтар сатып алу, үздіксіз спорттық
процесс пен ОЖЖ-ын ұйымдастыру, қызметті ақпараттық
сүйемелдеу бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

2021 год выдался грандиозным для Федерации триатлона. Дарын

Конысбаев стал чемпионом Азии и победителем Кубка TEMIRADAM.

Член сборной Аян Бейсенбаев завоевал бронзу чемпионата Азии и

выиграл Кубок Африки. Екатерина Шабалина заняла 3 место в

Кубке Африки. Почётный член Федерации Александр Винокуров

завоевал золото в своей возрастной группе на Ironman 70.3 Nice. И

главное, Федерация получила право проведения Чемпионата Азии

по триатлону среди атлетов категории U23 и Junior в Нур-Султане. 

2021 жыл Триатлон Федерациясы үшін ауқымды болды. Дарын
Қонысбаев Азия чемпионы және TEMIRADAM Кубогының
жеңімпазы атанды. Құрама мүшесі Аян Бейсенбаев Азия
чемпионатының қола жүлдесі мен Африка Кубогын жеңіп
алды. Екатерина Шабалина Африка кубогында 3 орын иеленді.
Федерацияның құрметті мүшесі Александр Винокуров Ironman
70.3 Nice Олимпиадасында өзінің жас тобында Алтын жүлдені
жеңіп алды. Ең бастысы, Федерация Нұр-Сұлтанда U23 және
Junior санатындағы спортшылар арасында триатлоннан Азия
чемпионатын өткізу құқығына ие болды.



1.Развитие и популяризация легкой атлетики РК
ҚР Жеңіл атлетикасын дамыту және танымал ету

2.Подготовительные мероприятия по организации и проведению X Asian indoor Championships

X Asian indoor Championships ұйымдастыру және өткізу бойынша дайындық іс-шаралары

           @qazathletics

           @qazathletics
    
           Qaz Athletics
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ПРОЕКТ | ЖОБА

Федерация легкой атлетики РК

ҚР Жеңіл атлетика федерациясы

ПОДДЕРЖКА в части выплаты заработных плат, организации УТС, закупа медикаментов

и товаров спортивной медицины, проведения мероприятий, организации

непрерывного спортивного процесса, расходов на содержание аппарата

управления и информационное сопровождение деятельности.

Федерацияға еңбекақы төлеу, ОЖЖ-на қатысу, медикаменттер мен
спорттық медицина тауарларын сатып алу, іс-шаралар өткізу,
үздіксіз спорттық процесті ұйымдастыру, басқару аппаратын
ұстауға жұмсалатын шығындар, қызметті ақпараттық сүйемелдеу
жөніндегі шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

В 2021 году Федерация провела 14 республиканских соревнований и 2 международных турнира, в том
числе Юбилейный «Мемориал Гусмана Косанова», который впервые прошел под статусом Bronze Label
Континентального тура Всемирной Ассоциации легкой атлетики. В течение года спортсменами было
установлено 9 рекордов и высших достижений. Также, в уходящем году организация занималась
подготовкой к предстоящему в феврале 2022 года Чемпионату Азии в Нур-Султане.
Федерация 2021 жылы 14 республикалық жарыс пен 2 халықаралық турнир өткізді, оның ішінде
"Ғұсман Қосанов Мемориалы" бар. Жыл бойы спортшылар жоғары жетістіктер көрсетіп, 9 рекорд
орнатты. Сондай-ақ, ұйым 2022 жылғы ақпанда Астанада өтетін Азия чемпионатына
дайындықпен айналысты.

САЙТ:  QAZATHLETICS.KZ



Казахстанская Федерация Волейбола
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Қазақстан Волейбол Федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие и популяризация волейбола
Волейболды дамыту және танымал ету

ПОДДЕРЖКА

в части выплаты заработных плат, участия атлетов

в учебно-тренировочных сборах, обеспечения

медикаментами и товарами спортивной медицины,

приобретения инвентаря и экипировки, расходов на

содержание аппарата управления, а также участия

в соревнованиях за пределами Казахстана.
Федерацияға еңбекақы төлеу, оқу-жаттығу
жиындарына қатысу, дәрі-дәрмектермен және
спорттық медицина тауарларымен қамтамасыз
ету, спорттық құрал-саймандар мен керек-
жарақтар сатып алу, басқару аппаратын ұстау
шығындары, ҚР аумағынан тыс жарыстарға
қатысу бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Стоит отметить значимые победы Федерации

и спортсменов на международной арене в

2021 году. Женский волейбольный клуб

«Алтай» из Восточно-Казахстанской области

занял 1 место на Клубном Чемпионате Азии

2021, а мужской волейбольный клуб

«Буревестник» из Алматы стал обладателем

бронзы на том же Чемпионате.
2021 жылғы Федерация мен спортшылардың
халықаралық аренадағы маңызды жеңістерін
ерекше атап өткен жөн. Шығыс Қазақстан
облысының "Алтай" әйелдер волейбол клубы
2021 жылғы Азия клубтық чемпионатында 1-
орын, ал Алматы қаласының "Буревестник"
ерлер волейбол клубы 2021 жылғы Азия
клубтық чемпионатында III-орын алды.

            @volleyfederationkz

            @Kazakhstan Volleyball Federation

САЙТ:VOLLEY.KZ
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ПРОЕКТ | ЖОБА
1.Подготовка и успешное вступление на XXXII Летних Олимпийских Играх

Токио и Азиатских Играх мужской Национальной команды по водному
поло и Национальный сборной Казахстана по плаванию 

Су добынан ерлер ұлттық командасы мен жүзуден Қазақстан
ұлттық құрамасының Токиодағы XXXII жазғы Олимпиада

ойындарына дайындығы және табысты өнер көрсетуі

2.Подготовка резерва мужской и женской национальных
сборных команд РК по водному поло 

Су добынан ҚР ерлер және әйелдер ұлттық құрама
командаларының резервін дайындау

ПОДДЕРЖКА

          в части выплаты заработных плат,

приобретения имущества,
организации непрерывного

спортивного процесса,

расходов на содержание

аппарата управления.

    ФЕДЕРАЦИИ

          
Федерацияға жалақы

төлеу, мүлік сатып алу,
үздіксіз спорттық процесті

ұйымдастыру, басқару аппаратын
ұстауға жұмсалатын шығындар

бойынша қолдау көрсетілді.

Атлеты приняли участие в ряде чемпионатов, в том числе в 

Олимпийских Играх Токио-2020 и Азиатских Играх-2020. В 

завершение года казахстанские пловцы приняли участие в Чемпионате 

мира FINA по плаванию в короткой воде в Абу-Даби, где по итогам Адильбек 

Мусин установил два рекорда Казахстана, улучшив свои же результаты.
Спортшылар бірқатар чемпионаттарға, соның ішінде Токио-2020 Олимпиада ойындарына
және Азия-2020 ойындарына қатысты. Жыл соңында қазақстандық жүзушілер Абу-Дабиде

өткен қысқа суда жүзуден FINA Әлем чемпионатына қатысты, оның қорытындысы бойынша
Әділбек Мусин өзінің нәтижелерін жақсарта отырып, Қазақстанның екі рекордын орнатты.

           @aquatics.kz

САЙТ:AQUATICS.KZ

Су спорты түрлері Федерациясы



ПОДДЕРЖКА

в части медицинского обслуживания спортсменов,

приобретения экипировки, а также расходов на

содержание аппарата управления.

Федерацияға спорттық құрамға медициналық
қызмет көрсету, киім-кешек, негізгі құралдар
сатып алу, басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындар бойынша қолдау
көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Национальная 
федерация баскетбола

S P O R T Q O R Y  |  2 4

ПРОЕКТ | ЖОБА
Улучшение материально-технической базы
Национальной федерации баскетбола с целью
более качественного проведения спортивно-

массовых мероприятий по баскетболу, а также УТС
для национальных сборных команд
Баскетбол бойынша спорттық-бұқаралық іс-
шараларды, сондай-ақ ұлттық құрама
командаларға арналған ОЖЖ-ын неғұрлым сапалы
өткізу мақсатында Ұлттық баскетбол
федерациясының материалдық-техникалық
базасын жақсарту

Один из главных достижений Федерации - выход

молодежной команды в плей-офф Кубка мира U-

18. Юношеская сборная впервые в истории

сыграла в ¼ финала. Плюс ко всему, мужская

сборная поднялась на две позиции в рейтинге

международной федерации баскетбола (ФИБА) и

заняла 70-е место.  Порадовали и женские

команды. Казахстанская сборная заняла

четвертое место дивизиона “Б” на Кубке Азии

среди женских команд.

Федерацияның басты жетістіктерінің бірі-
жастар командасының U-18 Әлем Кубогының
плей-офф кезеңіне шығуы. Жасөспірімдер
құрамасы тарихта алғаш рет ¼ финалда
ойнады. Сонымен қатар, ерлер құрамасы
халықаралық баскетбол федерациясының
(ФИБА) рейтингінде екі позицияға көтеріліп,
70-ші орынға ие болды. Әйелдер командалары да
қуантты. Қазақстандық құрама Азия Кубогінің
"Б" дивизионында әйелдер командалары
арасында төртінші орынға ие болды.

Ұлттық 
баскетбол Федерациясы

           NBFKZ

           @nbfkz

    

САЙТ:NBF.KZ
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Обеспечение тренировочного и соревновательного процессов членов Национальной сборной РК
по настольному теннису. Увеличение массовости занимающихся настольным теннисом.

Проведение международного турнира "2021 ITTF Kazakhstan Open"

Үстел теннисінен ҚР Ұлттық құрама мүшелерінің жаттығу және жарыс процестерін
қамтамасыз ету. Үстел теннисімен айналысатындар санының артуы. "2021 ITTF Kazakhstan
Open"халықаралық турнирін өткізу

ҚР Үстел
теннисі Федерациясы

Федерация
настольного тенниса РК

ПОДДЕРЖКА в части выплат заработной платы тренерам, УТС за пределами Республики,

приобретения спортивного инвентаря, проведения мероприятий и расходов

на содержание аппарата управления. 

Федерацияға жаттықтырушыларға жалақы төлеу, ҚР-нан тыс
жерлерде оқу-жаттығу жиындарын өткізу, спорттық құрал-
жабдықтар сатып алу, іс-шаралар өткізу, басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

В прошлом году одним из ярких событий в жизни казахстанского настольного тенниса стал международный
турнир 2020 ITTF Kazakhstan International Open, который впервые прошел в Казахстане. Более 70 атлетов со
всего мира боролись за призовые места в карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka.
Победителем в одиночном и парном разрядах был объявлен Кирилл Герасименко. В 2021-м Лидер сборной
Казахстана по настольному теннису улучшил свою позицию в мировом рейтинге, поднявшись с 46-й строчки
на 41-ю. Он же представлял нашу страну на летних Олимпийских играх вместе с Анастасией Лавровой. 
Өткен жылы қазақстандық үстел теннисіндегі айтулы оқиғалардың бірі - Қазақстанда алғаш рет
өткен 2020 ITTF Kazakhstan International Open халықаралық турнирі болды. Saryarka Қарағанды
үстел теннисі орталығында әлемнің 70-тен астам атлеттері жүлделі орындар үшін жарысты.
Кирилл Герасименко Жеке және жұптық категориялардың жеңімпазы атанды. 2021 жылы үстел
теннисінен Қазақстан құрамасының көшбасшысы 46-шы орыннан 41-ші орынға көтеріліп, әлемдік
рейтингтегі орнын жақсартты.

           @TTFRK

           @ttfrk
    
         

САЙТ:  TTFRK.KZ
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Қазақстандық қазіргі
бессайыс Федерациясы

Казахстанская Федерация
современного пятиборья

ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие современного пятиборья
Қазіргі бессайыстың дамуы

ПОДДЕРЖКА в части выплаты заработных плат, организации УТС в пределах и за

пределами страны, участия атлетов в соревнованиях, обеспечения

спортивным питанием и медицинским оборудованием, приобретения 

 инвентаря и экипировки, проведения мероприятий.

Федерацияға жалақы төлеу, ҚР шеңберінде және одан тыс жерлерде
ОЖЖ-на қатысу, ҚР аумағынан тыс жарыстарға қатысу, спорттық
тамақпен және медициналық жабдықпен қамтамасыз ету, спорттық
керек-жарақ пен киім-кешек сатып алу, іс-шаралар өткізу бойынша
қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Триумфальной победой года стоит назвать успешное участие спортсменов на Чемпионате мира по

биатл и триал в Германии. Сборная Казахстана из 12 человек привезла на родину 21 медаль: 4 золотых,

9 серебряных, 8 бронзовых.  На Олимпийских играх в Токио современное пятиборье представляли 2

спортсмена. По итогам Елена Потапенко заняла 13-е место. Помимо этого, в течение года Федерация

провела ряд крупных состязаний. Так, на территории нашей страны прошел Чемпионат Азии, 4-е

Молодежные спортивные игры РК по биатлу и триатлу, Открытый зимний чемпионат, V Молодежные

Игры РК среди юношей.

Жылдың салтанатты жеңісі ретінде спортшылардың Германиядағы биатл және триал
бойынша әлем чемпионатына табысты қатысуын атауға болады. 12 адамнан тұратын
Қазақстан құрамасы елімізге 21 медаль (4 алтын, 9 күміс, 8 қола) алып келді. Токиодағы
Олимпиада ойындарында қазіргі бессайыстан 2 спортшы қатысты. Қорытындысы бойынша
Елена Потапенко 13-ші орынға ие болды. Сонымен қатар, жыл бойы Федерация бірқатар ірі
жарыстар өткізді. Еліміздің аумағында Азия чемпионаты, биатлон мен триатлоннан ҚР 4-ші
Жастар спорттық ойындары, ашық қысқы чемпионат, жасөспірімдер арасында ҚР V Жастар
ойындары өтті.

САЙТ:PENTATHLON.KZ

            @pentathlonkz
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Национальная 
федерация фехтования

Ұлттық 
семсерлесу Федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Оснащение специализированных залов по
фехтованию для национальных сборных команд
Республики Казахстан и резерва
Қазақстан Республикасының Ұлттық құрама
командалары мен резерві үшін семсерлесу жөніндегі
мамандандырылған залдарды жарақтандыру

ПОДДЕРЖКА

в части приобретения спортивного инвентаря, расходных материалов и других

товаров для спорта, а также содержания аппарата управления.

Федерацияға спорттық құрал-жабдықтарды, шығыс материалдарын және
спортқа арналған басқа да тауарларды сатып алуға, басқару аппаратын
ұстау шығындары бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Представители Национальной федерации фехтования Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Айгерим

Сарыбай и Саттархан Назарбай показали достойные результаты на международных

квалификационных турнирах уходящего года. А Руслан Курбанов получил путевку на

Олимпиаду-2020. В целом, в 2021 году Федерация провела ряд спортивных мероприятий,

способствующих популяризации спорта аристократов. Были проведены Чемпионаты РК по

фехтованию среди мужчин и женщин, Чемпионат Казахстана среди юниоров и кадетов.

Ұлттық семсерлесу федерациясының өкілдері Эльмир Әлімжанов, Руслан Құрбанов, Әйгерім
Сарыбай және Саттархан Назарбай халықаралық біліктілік турнирлерінде лайықты
нәтижелер көрсетті. Ал Руслан Құрбанов 2020 жылғы Олимпиадаға жолдама алды. Жалпы, 2021
жылы федерация ақсүйектер спортын насихаттауға бағытталған бірқатар спорттық іс-
шаралар өткізді. Ерлер мен әйелдер арасында семсерлесуден ҚР чемпионаты, жасөспірімдер мен
кадеттер арасында Қазақстан чемпионаты өтті.

            @kazfencing
            

            @kazakhstan_fencing

            Kazakhstan Fencing

САЙТ:  KAZFENCING.COM



            @equestrian_kz
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Федерация конного 
спорта РК

ҚР ат спорты Федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие конного спорта РК
ҚР ат спортын дамыту

ПОДДЕРЖКА

в части приобретения спортивного инвентаря, расходных и других

материалов для спорта, проведения мероприятий, организации

непрерывного спортивного процесса, а также расходов на

содержание аппарата управления.

Федерацияға спорттық құрал-жабдықтарды, шығыс
материалдарын және спортқа арналған басқа да
материалдарды сатып алу, іс-шараларды өткізу, үздіксіз
спорттық үдерісті ұйымдастыру, басқару аппаратын
ұстауға жұмсалатын шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

О том, что Федерация движется в правильном направлении,

говорят успехи молодого поколения. На этапе Кубка мира

Центрально-Азиатской лиги по конному спорту Нурила

Турисбекова заняла почетное 3 место. Также отметился Аян Гайни,

получивший золото на этапе Кубка Мира и Евразийской Лиги по

преодолению препятствий. Вместе с тем, Федерация провела

Чемпионат Казахстана и V молодежные игры Республики

Казахстан по конному спорту.  

Федерацияның дұрыс бағытта дамып келе жатқанын жас
ұрпақтың жетістіктері айқындайды. Атап айтсақ, Ат
спорты бойынша Орталық Азия лигасының Әлем Кубогы
кезеңінде Нұрила Тұрысбекова құрметті 3 орын алды. Әлем
кубогы мен Еуразиялық лиганың кедергілерден өту кезеңінде
алтын алған Аян Ғайниды да еркше атап өтуге болады.
Сонымен қатар, Федерация ат спортынан Қазақстан
чемпионаты мен ҚР V жастар ойындарын өткізді.

САЙТ:  

KAZEQUESTRIAN.KZ
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Фонд поддержки 
Элизабет Турсынбаевой

Элизабет Тұрсынбаеваны
қолдау қоры

ПРОЕКТ | ЖОБА
Подготовка к турнирам Гран-при по фигурному катанию, к Чемпионату четырех
континентов-2022, Чемпионату мира-2022 и к Зимним олимпийским Играм в Пекине-2022

Мәнерлеп сырғанаудан Гран-при турнирлеріне, Төрт құрлық чемпионатына-2022, әлем
чемпионатына-2022 және Бейжіңдегі Қысқы Олимпиада ойындарына-2022 дайындық

ПОДДЕРЖКА
ФОНДА

в части приобретения медикаментов и товаров спортивной медицины,

спортивного питания, медицинского оборудования, обеспечения

обследования, приобретения специального инвентаря, экипировки,

организации непрерывного спортивного процесса.

Заслуженный мастер спорта, известная казахстанская фигуристка, серебряный призер юношеских
Олимпийских игр и чемпионатов мира Элизабет Турсынбаева запланировала тщательную подготовку к
международным турнирам и зимним олимпийским играм в Пекине-2022. Однако, к сожалению,
спортсменка объявила о решении оставить профессиональный спорт. Девушке не удалось побороть
давнюю травму. В планах Элизабет –  развивать фигурное катание в Казахстане.
Танымал қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы, еңбек сіңірген спорт шебері, жасөспірімдер
олимпиадасы мен әлем чемпионаттарының күміс жүлдегері Элизабет Тұрсынбаева Бейжің-2022
қысқы Олимпиада ойындары мен халықаралық турнирлерге тыңғылықты дайындықты
жоспарлады. Алайда, өкінішке орай, ол ескі жарақатынан толық жазыла алмауына байланысты,
кәсіби спортшы ретіндегі мансабын аяқтау туралы шешім қабылдады. Элизабет алдағы
уақтытта Қазақстанда мәнерлеп сырғанауды дамытуды жоспарлап отыр.

Қорға медикаменттер мен спорттық медицина тауарларын, спорттық тамақтану,
медициналық құрал-жабдықтарды сатып алу, медициналық тексеруді қамтамасыз ету,
спорттық құрал-саймандарды, керек-жарақтарды сатып алу, үздіксіз спорттық процесті
ұйымдастыру, басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

            @elizabetkz
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"Федерация Кайык" 
по гребным видам спорта

Спорттың ескекті түрлері бойынша
"Қайық Федерациясы"

ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие массовости в гребных видах спорта РК, достойное выступление гребных видов спорта
на юношеских, молодежных и взрослых чемпионатах мира
ҚР есу спорты түрлерінде бұқаралық спортты дамыту, жасөспірімдер, жастар және
ересектер арасындағы әлем чемпионаттарында лайықты өнер көрсету

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ

в части выплат заработной платы спортсменам, тренерам, приобретения

спортивного инвентаря, организации непрерывного спортивного

процесса, а также расходов на содержание аппарата управления.

Федерацияға спортшыларға, жаттықтырушыларға жалақы төлеу, спорттық құрал-
жабдықтар сатып алу, үздіксіз спорттық процесті ұйымдастыру, басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

Семь спортсменов Федерации отправились на летние Олимпийские игры в Токио. Для многих атлетов

это была первая Олимпиада. Особенно прорывным стало завоевание 12-го места в дисциплине гребля

на каноэ-двойках среди женских команд. Помимо этого, казахстанские гребцы Мельников Ярослав и

Фомичев Тимур в 2021 году заняли третье место на Кубке Open Baltic Cup Regatta 2021. 

Федерацияның жеті спортшысы Токиодағы жазғы Олимпиада ойындарына аттанды. Көптеген
спортшылар үшін бұл бірінші Олимпиада болды. Әсіресе әйелдер командалары арасында каноэде
есу бойынша 12-ші орынды иелену үлкен жетістік болды. Сонымен қатар, қазақстандық
гребшілер Мельников Ярослав пен Фомичев Тимур 2021 жылы Open Baltic Cup Regatta 2021
кубогында үшінші орын алды.

         @Kaikfederation
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спортивного скалолазания РК

Альпинизм және спорттық тауға шығу Федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие альпинизма и спортивного скалолазания в
Республике Казахстан
Қазақстан Республикасында альпинизм мен
спорттық тауға өрмелеуді дамыту

ПОДДЕРЖКА

в части организации тренировочных сборов, участия в

соревнованиях, приобретения инвентаря, экипировки,

проведения мероприятий, организации непрерывного

спортивного процесса, расходов на содержание аппарата

управления и информационное сопровождение

деятельности. 

Федерацияға ҚР шегінде және одан тыс жерлерде оқу-
жаттығу жиындарына қатысу, жарыстарға қатысу,
спорттық құрал-саймандар, керек-жарақтар сатып
алу, іс-шаралар өткізу, үздіксіз спорттық процесті
ұйымдастыру, басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындар, қызметті ақпараттық
сүйемелдеу жөніндегі шығындар бойынша қолдау
көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Главной целью 2021 года Федерация обозначила
подготовку скалолаза Ришата Хайруллина к
Олимпийским играм-2020. По итогам всех этапов
спортсмен занял 11-е место в квалификации. Помимо
этого, за прошедший год отечественные атлеты приняли
участие в Чемпионате мира в Москве и этапе Кубка мира
в Швейцарии по спортивному скалолазанию. Федерация
провела ряд учебно-тренировочных мероприятий и
экспедиций, а также чемпионаты и кубки.
Федерацияның 2021 жылғы басты мақсаты Ришат
Хайруллинді 2020 жылғы Олимпиада ойындарына
дайындау болды. Барлық кезеңдердің қорытындысы
бойынша спортшы біліктілікте 11-ші орынға ие
болды. Сонымен қатар, өткен жылы отандық
атлеттер Мәскеуде өткен әлем чемпионатына және
спорттық құзға өрмелеуден Швейцарияда өткен Әлем
кубогының кезеңіне қатысты. Федерация бірқатар
оқу-жаттығу іс-шаралары мен экспедициялар,
сондай-ақ чемпионаттар мен кубоктар өткізді.

             @faiss_rk

ФАиСС РК - Федерация Альпинизма и
Спортивного Скалолазания РК

САЙТ:MOUNTAIN.KZ



ПОДДЕРЖКА

в части приобретения спортивного инвентаря 

Федерацияға спорттық құрал-жабдықтарды сатып алу бойынша
қолдау көрсетілді

ФЕДЕРАЦИИ

             @kazarchery_official

Archery Kazakhstan
 
 
@kazarchery
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Федерация стрельбы из лука,
арбалета и дартса Садақ, арбалет және 

дартс ату Федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Приобретение спортивного инвентаря для Федерации стрельбы из лука
Садақ ату Федерациясы үшін спорттық құрал-жабдықтар сатып алу

Национальная Сборная по стрельбе из лука показала отличные результаты на
Чемпионате Азии, завоевав серебряные и бронзовые медали. Главный лучник
Казахстана Ильфат Абдуллин вошел в 10-ку лучших на Олимпийских играх.
Садақ атудан ұлттық құрама Азия чемпионатында үздік нәтиже
көрсетіп, күміс және қола медальдарға ие болды. Қазақстанның бас
садақшы Ильфат Абдуллин Олимпиада ойындарында үздік ондыққа енді.

САЙТ:ARCHERYKZ.KZ



ПРОЕКТ | ЖОБА
Кубок Мира по Керлингу-2021 

Керлингтен Әлем кубогы-2021

ПОДДЕРЖКА

в части выплат заработной платы специалистам, приобретения

спортивного инвентаря, экипировки, расходных материалов,

проведения мероприятий, расходов на содержание аппарата

управления, а также расходов по информационному

сопровождению деятельности.

Федерацияға мамандарға жалақы төлеу, спорттық
жабдықтарды, киім-кешекті, шығын материалдарын сатып
алу, іс-шараларды өткізу, басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындар, сондай-ақ қызметті ақпараттық
сүйемелдеу жөніндегі шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

АССОЦИАЦИИ

Главное событие сезона 2021 – Тихоокеанский-Азиатский

Чемпионат по кёрлингу 2021 в Алматы. По итогам состязания

отечественная мужская сборная заняла четвертое место, а вот

девушки смогли завоевать бронзовую медаль и пробиться в

отборочный турнир чемпионата мира. В Южной столице также

прошла Спартакиада РК и турнир 21st Kazakhstan Mass Media

Curling Championships 2021. В течение года спортсмены

участвовали в учебно-тренировочных сборах, а федерация

организовывала различные мастер-класс по керлингу.

2021 маусымның басты оқиғасы Алматы қаласында өткен
керлингтен Тынық мұхит-Азия чемпионаты-2021 болды.
Жарыс қорытындысы бойынша отандық ерлер құрамасы
төртінші орынды қанағат тұтса, ал қыздар қола медальға
ие болып, әлем чемпионатының іріктеу турниріне жолдама
алды. Оңтүстік Астанада ҚР спартакиадасы мен 21st
Kazakhstan Mass Media Curling Championships 2021 турнирі
өтті. Жыл бойы спортшылар оқу-жаттығу жиындарына
қатысты, ал федерация керлинг бойынша түрлі мастер-
класстар ұйымдастырды.
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Казахстанская федерация Керлинга,
Напольного керлинга и Петанга

Қазақстандық керлинг, едендік 
керлинг және Петанга Федерациясы

САЙТ:CURLING-PETANQUE.KZ

             @curlingkz

Kazakhstan curling TV
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Национальная
федерация
конькобежцев

Ұлттық 
конькишілер Федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Подготовка к Олимпийским Играм-2022 штатных национальных команд по конькобежному
спорту и шорт-треку
Конькимен жүгіру спорты мен шорт-тректен Штаттық ұлттық құрама командаларын
2022 жылғы Олимпиада ойындарына дайындау

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ

в части приобретения медикаментов и товаров спортивной медицины, а

также приобретения имущества.

Федерацияға дәрі-дәрмектер мен спорттық медицина тауарларын сатып алу, мүлік сатып
алу жағынан қолдау көрсетілді.

В 2021-м году спортсмены и тренеры бросили свои силы на подготовку к олимпийским играм-2022.

Для этого атлеты участвовали в различных соревнованиях, в том числе в этапах Кубка мира по

конькобежному спорту и шорт-треку. Сборная не осталась без медалей: Дмитрий Морозов занял

первое место на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту.

2021 жылы спортшылар мен жаттықтырушылар 2022 жылғы Олимпиада ойындарына
дайындалу үшін бар күштерін салды. Ол үшін атлеттер түрлі жарыстарға, соның ішінде
конькимен жүгіру спорты мен шорт-тректен Әлем Кубогі кезеңдеріне қатысты. Құрама
медальсыз қалған жоқ: Дмитрий Морозов конькимен жүгіру спорты бойынша төрт құрлық
чемпионатында бірінші орын алды.

САЙТ:SKATING.KZ
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Олимпийская сборная Казахстана
 в Токио, 2021



И Н К Л Ю З И В Т І  С П О Р Т

ИНКЛЮЗИВНЫЙ
СПОРТ
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140 409 972
СУММА ПОДДЕРЖКИ ПАРАЛИМПИЙСКИМ,

СУРДЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА
ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ, СУРДЛИМПИАДАЛЫҚ

СПОРТ ТҮРЛЕРІН ҚОЛДАУ СОМАСЫ

2021
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Национальный
Паралимпийский Комитет 
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ПРОЕКТ | ЖОБА
XVI Летние Паралимпийские Игры «TOKYO 2020»

"TOKYO 2020" XVI жазғы Паралимпиада ойындары

Ұлттық 
Паралимпиада Комитеті

ПОДДЕРЖКА

в части выплат заработной платы специалистов,

медицинского обслуживания спортсменов,

приобретения инвентаря, организации

непрерывного спортивного 

процесса, а также расходов 

на содержание аппарата управления. 

Комитетке мамандардың 
жалақысын төлеу, спорт 
персоналына медициналық 
қызмет көрсету, спорт 
құрал-жабдықтарын 
сатып алу, үздіксіз спорт 
процесін ұйымдастыру, 
басқару аппаратын 
ұстауға жұмсалатын 
шығындар бойынша
қолдау көрсетілді.

КОМИТЕТА

В 2021 году на различных соревнованиях

паралимпийцы завоевали 875 медалей, в том

числе 261 золото, 284 серебра и 330 бронзы. 

Впервые в истории Казахстана паралимпийцы

получили 26 лицензий для участия в XVI

летних Паралимпийских играх Токио-2020,

где сборная Казахстана отметилась

завоеванием 5 медалей разного достоинства:

1 золото, 3 серебра и 1 бронзу. 

2021 жылы паралимпиадашылар 875 медаль жеңіп алды, оның ішінде 261 алтын, 284 күміс
және 330 қола. Қазақстан тарихында тұңғыш рет паралимпиадашылар Токио-2020 XVI
жазғы Паралимпиада ойындарына қатысу үшін 26 лицензия алды, онда Қазақстан құрамасы
5 медаль, нақтырақ айтсақ 1 алтын, 3 күміс және 1 қола жеңіп алды.

САЙТ:  PARALYMPIC.KZ

            @paralympickz
            

            @kazparalympics

@Kazakhstan Paralympic 

Committee
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Обеспечение подготовки национальной сборной команды Республики Казахстан по видам спорта
к Чемпионату Мира
Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық құрама командасын әлем
чемпионатына даярлауды қамтамасыз ету

ПОДДЕРЖКА в части организации учебно-тренировочных сборов в пределах страны, а

также расходов на содержание аппарата управления. 

Федерацияға ел ішінде оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру,
сондай-ақ басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын шығындар
бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

При поддержке Фонда в 2021 году были проведены учебно-тренировочные сборы федерации. В

результате, впервые в истории Казахстана команда выиграла серебряную медаль на Чемпионате мира

по сурдо легкой атлетике. 

Қордың қолдауымен 2021 жылы федерацияның оқу-жаттығу жиындары өткізілді.
Нәтижесінде, Қазақстан тарихында алғаш рет команда сурдо жеңіл атлетикадан әлем
чемпионатында күміс медаль жеңіп алды.

S P O R T Q O R Y  |  3 9

Национальная
Сурдлимпийская
Федерация 

Ұлттық 
Сурдлимпиада
Федерациясы

        
            

            @surdlimpiiskiisportrk
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Подготовка команды РК ко Всемирным Зимним
Специальным Олимпийским Играм 2022

ҚР командасын Дүниежүзілік қысқы арнайы
Олимпиада 2022 ойындарына дайындау 

В 2021 году состоялись 2 соревнования: турнир
по легкой атлетике и баскетболу. Также были
проведены семинары по программе «Здоровый
атлет», «Лидерство Атлетов», «Молодой атлет».  
Организация ведет активную подготовку к
Всемирным Зимним Специальным Играм,
которые пройдут в 2023 году.  
2021 жылы 2 жарыс өтті: жеңіл атлетика
және баскетболдан турнир. Сондай-ақ,
"Дені сау спортшы", "Атлеттердің
көшбасшылығы", "Жас спортшы"
бағдарламалары бойынша семинарлар өтті.
Ұйым 2023 жылы өтетін Бүкіләлемдік
қысқы арнайы ойындарға белсенді дайындық
жүргізуде.

Казахстанская
специальная
олимпиада 

Қазақстандық 
арнайы олимпиада

ПОДДЕРЖКА

в части приобретения спортивного инвентаря,
экипировки, расходов на содержание аппарата
управления и информационное сопровождение
деятельности. 
Ұйымға спорттық мүкәммалды, киім-
кешекті, басқару аппаратын ұстауға және
қызметттегі ақпараттық сүйемелдеуге
арналған шығындар бойынша қолдау
көрсетілді. 

ОРГАНИЗАЦИИ

      
            

            @specialolympicskazakhstan

САЙТ:  SPECIALOLYMPICS.KZ
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Паралимпийская
федерация дзюдо 

Паралимпиадалық 
дзюдо Федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
1.Подготовка и успешное выступление на XXXII Летних
Олимпийских Играх Токио-2020 Национальной сборной
команды Республики Казахстан по пара дзюдо
Пара Дзюдодан Қазақстан Республикасы Ұлттық
құрама командасының Токио-2020 XXXII жазғы
Олимпиада ойындарына дайындығы және табысты
өнер көрсетуі

2.Проведение открытого турнира Азии и Океании в
городе Нур-Султан
Нұрсұлтан қаласында Азия мен Океанияның ашық
турнирін өткізуПОДДЕРЖКА

в части выплаты заработных плат спортсменам, тренерам,
специалистам, организации учебно-тренировочных сборов
за пределами Казахстана, расходов на содержание аппарата
управления. Помимо этого, благодаря финансовой помощи
Федерация провела  открытый турнир Азии и Океании в
городе Нур-Султан.
Федерацияға спортшыларға, жаттықтырушыларға,
мамандарға жалақы төлеу, ҚР шегінен тыс оқу-
жаттығу жиындарын ұйымдастыру, басқару аппаратын
ұстауға жұмсалатын шығындар бойынша қолдау
көрсетілді. Сонымен қатар, қаржылық көмектің
арқасында Федерация Нұр-Сұлтан қаласында Азия мен
Океанияның ашық турнирін өткізді.

ФЕДЕРАЦИИ

Год выдался удачным для Федерации. Во-первых,
организация получила республиканскую аккредитацию. Во-
вторых, в течение года были проведены различные кубки и
чемпионаты РК по пара дзюдо, организованы учебно-
тренировочные сборы в Турции и Грузии. И, наконец, сборная
порадовала выступлением на Паралимпийских играх-2020. 

Семь атлетов выиграли 3 серебряных медалей в Токио. На Кубке Мира по пара дзюдо в Грузии
спортсмены завоевали 5 медалей, на Международном турнире в Анталии заняли шесть призовых мест,
также приняли участие в лицензионных турнирах Гран-При в Англии и Азербайджане. С 3 по 5 декабря в
Нур-Султане Федерация провела Открытый Чемпионат стран Азии и Океании по пара дзюдо, в котором
приняли участие спортсмены из 5 стран. По итогам соревнований отечественная сборная выиграла 3
золотых медалей. 

Жыл Паралимпиада Федерациясы үшін сәтті өтті. Біріншіден, ұйым республикалық аккредитациядан
өтті. Екіншіден, бір жыл ішінде пара Дзюдодан ҚР кубоктары мен чемпионаттары өтіп, Түркия мен
Грузияда ОЖЖ ұйымдастырылды. Сондай-ақ, құраманың Паралимпиада-2020 ойындарында көрсеткен
өнері жанкүйерлерді ерекше қуантты. Токиода 7 спортшы 3 күміс медаль жеңіп алса, Грузияда өткен
пара дзюдодан Әлем Кубогында спортшылар 5 медаль жеңіп алып, Анталияда өткен халықаралық
турнирде 6 жүлделі орын иеленді. Сонымен қатар, Англия мен Әзірбайжанда өткен лицензиялық Гран-
при турнирлеріне қатысты. 3-5 желтоқсан аралығында Федерация Нұрсұлтан қаласында пара
дзюдодан Азия және Океания елдерінің ашық чемпионатын өткізді, оған 5 елдің спортшылары
қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша отандық құрама 3 алтын медаль жеңіп алды.

      
            

            Федерация Пара дзюдо РК



Шайбалы хоккейден
Сурдлимпиада

Федерациясы

Сурдлимпийская 
Федерация по 
хоккею с шайбой

Развитие сурдохоккея в Республике Казахстан
Қазақстан Республикасында сурдохоккейдің дамуы
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ПРОЕКТ | ЖОБА

ПОДДЕРЖКА в части выплаты заработных плат спортсменам и тренерам, организации

тренировочных сборов в пределах Республики, приобретения спортивного

инвентаря и экипировки, расходов на содержание аппарата управления.

Федерацияға спортшыларға, жаттықтырушыларға жалақы төлеу, ҚР
шеңберінде оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру, спорттық
мүкәммал мен киім-кешек сатып алу, басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Пандемия все еще сказывается на спорте. В 2021 году из-за эпидемиологической ситуации в мире и

жестких карантинных мер были отменены все республиканские и международные мероприятия по

сурдо-хоккею, в том числе первенство страны и Кубок мира. Однако, Федерация смогла провести

турнир, посвященный 30-летию Независимости Казахстана. В состязании приняли участие команды из

Караганды, Алматы, Костаная и Нур-Султана. 

Пандемия әлі де спортқа өз әсерін тигізуде. 2021 жылы әлемдегі эпидемиологиялық жағдайға
және қатаң карантиндік шараларға байланысты сурдо-хоккейден барлық республикалық және
халықаралық іс-шаралар, соның ішінде ҚР чемпионаты, Әлем Кубогы тоқтатылды. Алайда,
Федерация ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған турнирді өткізуге мүмкіндік алды.
Жарысқа Қарағанды, Алматы, Қостанай және Нұр-сұлтан қалаларынан командалар қатысты.
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Казахстанская 
федерация пара волейбола

Қазақстан параволейбол Федерациясы

Подготовка к зональному чемпионату Азии по волейболу сидя
Отырып ойнау волейболынан аймақтық Азия чемпионатына дайындық

ПРОЕКТ | ЖОБА

ПОДДЕРЖКА оказана в части выплаты заработных плат, организации учебно-
тренировочных сборов, приобретения спортивного питания, расходов на
содержание аппарата управления и информационное сопровождение.
Федерацияға жалақы төлеу, оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру,
спорттық тамақтану, басқару аппаратын ұстауға және ақпараттық
сүйемелдеуге жұмсалатын шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

В 2021 году Федерация провела ряд УТС для спортсменов. В Актау прошел IV Чемпионат РК среди
ветеранов, а в столице состоялся Кубок Казахстана по волейболу сидя и VI Спартакиада среди людей с
поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Также, команда провела
совместный УТС со сборной России в Екатеринбурге, после которого атлеты сыграли в
квалификационном турнире в Германии, где смогли пробиться в финал, но, к сожалению, уступили
немецкой команде. Удача сопутствовала в другом состязании. Команда стала победителем
международного турнира по волейболу сидя Riga Cup в Латвии.
2021 жылы Федерация спортшылар үшін бірқатар оқу-жаттығу жиындарын өткізді. Ақтауда
ардагерлер арасында IV ҚР чемпионаты, ал елордада отырып ойнау волейболынан ҚР Кубогы
және тірек-қимыл аппараты бұзылған және көру қабілеті бұзылған адамдар арасында VI
Спартакиада өтті. Сондай-ақ, команда Екатеринбургте Ресей құрамасымен бірлескен ОЖЖ
өткізіп, артынша  Германиядағы біліктілік турниріне қатысып, ол жақта финалға жолдама
алғанымен, өкінішке орай неміс командасына жол берді. Дегенмен, сәттілік біздің командадан
айналып кетуен жоқ. Ел құрамасы отырып ойнау волейболынан Латвияда өткен Riga Cup
халықаралық турнирінің жеңімпазы атанды.
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Ұ Л Т Т Ы Қ  С П О Р Т  Т Ү Р Л Е Р І

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ВИДЫ СПОРТА



247 185 247
СУММА ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА
ҰЛТТЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІН ҚОЛДАУ

СОМАСЫ

2021
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Всемирная
федерация
Қазақ қүрес�

 Дүниежүзілік 
Қазақ күресі Федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Обеспечение уставной деятельности "Всемирная федерация Қазақ күрес�"
"Дүниежүзілік Қазақ күресі федерациясы" жарғылық қызметін қамтамасыз ету

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ

в части организации непрерывного спортивного процесса и расходов на

содержание аппарата управления.

Федерацияға үздіксіз спорттық процесті ұйымдастыру және басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

В 2021 году прошло международное Гран-при среди взрослых по Қазақ қүресі среди мужчин и

женщин в селе Аксуат. Помимо этого, федерация провела онлайн-конференции, онлайн-встречи, где

с докладами выступили спортсмены, тренеры, руководители спортивных федераций. Мероприятия

были организованы под эгидой Объединенного Мира борьбы, также в сотрудничестве со Всемирным

союзом боевых искусств.

2021 жылы Ақсуат ауылында ерлер мен әйелдер арасында қазақ күресінен ересектер арасында
халықаралық Гран-при турнирі өтті. Бұдан басқа, федерация онлайн-конференциялар,
онлайн-кездесулер өткізіп, онда спортшылар, жаттықтырушылар, спорт
федерацияларының басшылары баяндама жасады. Іс-шаралар Біріккен күрес әлемінің
қолдауымен, сондай-ақ Дүниежүзілік жауынгерлік өнер одағымен ынтымақтастықта
ұйымдастырылды.

            @kazakh.kuresi
            

            @wfkk_official

            WORLD FEDERATION OF KAZAKH KURESI
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие и пропаганда национального вида спорта "Qazaq Kuresi"

"Qazaq Kuresi" ұлттық спорт түрін дамыту және насихаттау

ПОДДЕРЖКА

в части выплаты заработных плат спортсменов, тренеров,

специалистов, расходов на содержание аппарата управления. 

Қауымдастыққа спортшылардың, жаттықтырушылардың,
мамандардың жалақысын, басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындарды төлеу бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

В 2021 году было организовано более 65 региональных соревнований,

в том числе республиканские спортивные сельские игры «Ақ бидай»,

Чемпионат Казахстана среди взрослых по казах курес в честь памяти

декабрьских событий, республиканский чемпионат по казах курес

«Үздіктердің үздігі». При поддержке ассоциации также состоялся Х

республиканский турнир по казах курес «Казахстан Барысы». 

2021 жылы 65-тен астам өңірлік жарыстар, оның ішінде "Ақ
бидай" республикалық спорттық ауылдық ойындары, Желтоқсан
оқиғасын еске алу құрметіне қазақ күресінен ересектер
арасындағы Қазақстан чемпионаты, қазақ күресінен
"Үздіктердің үздігі" республикалық чемпионаты
ұйымдастырылды. Қауымдастықтың қолдауымен Қазақ
күресінен "Қазақстан Барысы" Х республикалық турнирі өтті.
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Ассоциация этноспорта
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының
этноспорт қауымдастығы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Реализация 12-и проектов по национальным видам спорта
Ұлттық спорт түрлері бойынша 12 жобаны іске асыру

ПОДДЕРЖКА

в части проведения мероприятий и расходов на содержание
аппарата управления.
Қауымдастыққа іс-шараларды өткізу және басқару
аппаратын ұстауға жұмсалатын шығындар бойынша
қолдау көрсетілді.

АССОЦИАЦИИ

В Усть-Каменогорске состоялся XV Чемпионат Казахстана по
«Саятшылық». Спортсмены со всей страны приняли участие в
соревнованиях, посвященных 30-летию Независимости
Республики. Ассоциация провела 9-й чемпионат РК по
аударыспак среди юношей, Кубок РК по кокпар,
республиканский турнир «Өнер кокпары», Кубок по жамбы
ату и тенге алу. Среди спортсменов отметился Айкоз Ералхан,
завоевавший три медали на XVI чемпионате мира в иранском
городе Тегеране. Помимо этого, два важных события в сфере
отечественного этноспорта, произошедших в 2021 году -
приказом министерства культуры и спорта были утверждены
9 национальных видов спорта, а президента ассоциации
Бекболата Тлеухан назначили вице-президентом Всемирной
федерации этноспорта.
Өскеменде "Саятшылық" бойынша Қазақстанның XV
чемпионаты өтті. Еліміздің спортшылары Республика
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған жарысқа
қатысты. Қауымдастық жасөспірімдер арасында
аударыспақтан 9-шы ҚР чемпионатын, көкпардан ҚР
Кубогін, "Өнер көкпар" республикалық турнирін, жамбы
ату және теңге ілу кубоктарын өткізді. Спортшылар
арасынан Иранның Тегеран қаласында өткен XVI әлем
чемпионатында үш медаль жеңіп алған Айкөз Ералханды
ерекше атап өтуге болады. 2021 жылы мәдениет және
спорт министрлігінің бұйрығымен 9 ұлттық спорт түрі
бекітілді, ал қауымдастық президенті Бекболат Тілеухан
Дүниежүзілік этноспорт федерациясының вице-
президенті болып тағайындалды.

САЙТ:ETHNOSPORT.KZ

            @etnosport.kz
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Б Ұ Қ А Р А Л Ы Қ  С П О Р Т

МАССОВЫЙ
СПОРТ



278 821 159
СУММА ПОДДЕРЖКИ МАССОВОГО
СПОРТА И НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ

БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ
БАСЫЛЫМДАРДЫ ҚОЛДАУ СОМАСЫ

2021
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Национальная федерация 
городских игр Казахстана

Қазақстан Қалалық 
ойындарының ұлттық федерациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Внедрение проектного управления в систему
государственного управления
Мемлекеттік басқару жүйесіне жобалық
басқаруды енгізу

В 2021 году был открыт «Проектный офис по
спорту». Главная цель - управление спортивными
проектами в городах и регионах Казахстана. В
течение года проект работал над вопросами
координации программ развития массового спорта
в Казахстане. Была разработана концепция закона о
физической культуре и спорте. Офис участвовал в
онлайн-конференциях, совещаниях, в том числе с
зарубежными коллегами. В августе состоялась
первая оффлайн-встреча всех проектных офисов
страны. Главным достижением стало получение
бронзовой медали в национальном конкурсе
Kazakhstan Project Management 2021 за проект "E-
sport".   
2021 жылы "Спорт бойынша жобалық кеңсе"
ашылды. Басты мақсат - Қазақстанның
қалалары мен өңірлерінде спорттық жобаларды
басқару. Бір жыл бойы жоба Қазақстанда
бұқаралық спортты дамыту бағдарламаларын
үйлестіру мәселелерімен жұмыс істеді. Дене
шынықтыру және спорт туралы заңның
тұжырымдамасы жасалды. Кеңсе онлайн-
конференцияларға, кеңестерге, оның ішінде
шетелдік әріптестерімен бірге өткен
жиындарға қатысты. Тамыз айында еліміздің
барлық жобалық кеңселерінің алғашқы офлайн
кездесуі өтті. Басты жетістік ретінде "E-
sport" жобасының Kazakhstan Project Management
2021 Ұлттық конкурсында қола медаль алуын
атап өтуге болады.

ПОДДЕРЖКА

в части расходов на содержание аппарата
управления.
Федерацияға басқару аппаратын ұстауға
жұмсалатын шығындар бойынша қолдау
көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

            @spo_qaz

            @sportsprojectoffice



S P O R T Q O R Y  |  5 2

"Qazaqstan Sports League"

ПРОЕКТ | ЖОБА
Турнир «QAZAQSTAN QYZMET CUP» по мини-футболу
Шағын футболдан "QAZAQSTAN QYZMET CUP"
турнирі

В 2021 году состоялся Qazaqstan Qyzmet Cup по мини-
футболу среди государственных служащих, где
победителями стали представители столичного
акимата. Также, общественное объединение было
партнером Cупер Кубока Президента РК по мини
футболу. Одним из достижений ушедшего года стало
участие отечественной любительской команды на XXII-
ом Международном турнире по мини-футболу в
городе Брест. Сборная заняла 2 место.
2021 жылы мемлекеттік қызметкерлер арасында
шағын футболдан Qazaqstan Qyzmet Cup өтті, онда
елорда әкімдігінің өкілдері жеңімпаз атанды.
Сондай-ақ, қоғамдық бірлестік шағын футболдан
ҚР Президентінің Супер Кубогінің серіктесі болды.
Өткен жылғы жетістіктердің бірі ретінде
отандық әуесқой команданың Брест қаласында
өткен XXII халықаралық мини-футбол турниріне 2
орын алуын атап өтуге болады. 

ПОДДЕРЖКА

в части выплаты заработных плат специалистов, а
также расходов на содержание аппарата управления. 
Спорт ұйымына мамандардың еңбекақыларын,
сондай-ақ басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын
шығындарды төлеу бойынша қолдау көрсетілді.

ЛИГИ
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            @qyzmetcup

САЙТ:QYZMETCUP.KZ
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Казахстанский союз спортсменов

Қазақстан спортшылар одағы

ПРОЕКТ | ЖОБА
"Batyrs battle"

ПОДДЕРЖКА

в части приобретения спортивного инвентаря, проведения

мероприятий, расходов на содержание аппарата управления и 

 информационное сопровождение деятельности. 

Жобаға спорттық керек-жарақ сатып алу, іс-шаралар
өткізу, басқару аппаратын ұстауға арналған шығындар
бөлігінде, сондай-ақ қызметті ақпараттық сүйемелдеу
тұрғысында қолдау көрсетілді. 

ОРГАНИЗАЦИИ

Первым главным проектом общественного объединения стал

турнир Batyrs Battle, приуроченный к 150-летию Кажымукана

Мунайтпасова. На протяжении нескольких месяцев в городах

Казахстана определяли сильнейшего спортсмена. А в финале 8

атлетов со всей страны боролись за звание лучшего батыра. По

итогам состязаний пояс победителя Batyrs' Battle завоевал

мастер спорта Республики Казахстан по жиму лёжа и военному

жиму Асхат Пшембаев.

Қоғамдық бірлестіктің бірінші басты жобасы Қажымұқан
Мұңайтпасовтың 150 жылдығына арналған Batyrs Battle
турнирі болды. Бірнеше ай бойы Қазақстан қалаларында ең
мықты спортшы анықталды. Ал финалда еліміздің түкпір-
түкпірінен келген 8 спортшы Үздік батыр атағы үшін бақ
сынасты. Жарыс қорытындысы бойынша Batyrs' Battle
жеңімпазының белдігін жатып сығылып көтерілуден және
әскери сығудан Қазақстан Республикасының спорт шебері
Асхат Пішембаев жеңіп алды.



ПРОЕКТ | ЖОБА
"По родным краям шагая"
"Туған өлкеге қадам басу"

«По родным краям шагая» - это серия видео, где зрителей

знакомят с укладом жизни сельских жителей. Идейным

вдохновителем и ведущим выступает рекордсмен мира по

силовым номерам и известный исполнитель опасных трюков

Сергей Цырульников. Благодаря поддержке фонда социальный

проект получил второй сезон. В новых выпусках съемочная группа

во главе со спортсменов отправилась в разные регионы страны.

Команда проводила мастер-классы, встречи с молодёжью и

открытые тренировки. Так, «По родным краям шагая» не только

знакомит зрителя с аулами, но и прививает жителям деревень

любовь к спорту.

"Туған өлкеге қадам басу" — бұл көрермендерді ауыл
тұрғындарының өмір салтымен таныстыратын сериялық
бейнешолулар. Идеялық шабыттандырушысы, әрі жетекшісі
- күштік нөмірлер бойынша әлем рекордсмені және қауіпті
трюктердің танымал орындаушысы Сергей Цырульников.
Қордың қолдауының арқасында әлеуметтік жоба екінші
маусымға жалғасуда. Жаңа шығарылымдарда түсірілім тобы
елдің әртүрлі аймақтарына аттанды. Команда мастер-
класстар, жастармен кездесулер және ашық жаттығулар
өткізді. Нақтырақ айтсақ, "Туған өлкеге қадам басу" жобасы
көрермендерді ауылдармен таныстырып қана қоймай, ауыл
тұрғындарының спортқа деген сүйіспеншіліктерін оятады. 
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ПОДДЕРЖКА

в  части расходов на проведение спортивных мероприятий.

Қоғамдық бірлестікке спорттық іс-шараларды өткізуге
арналған шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ОРГАНИЗАЦИИ

САЙТ:SPORTODAGY.KZ 

            @sportodagy
            

            @sportodagy

            Sport Odagy
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BAQ League
ПРОЕКТ | ЖОБА
Проведение спортивных турниров среди средств массовой информации
Бұқаралық ақпарат құралдары арасында спорттық турнирлер өткізу

В 2021 году BAQ League провела ежегодные турниры по футболу и волейболу среди представителей
СМИ. Многие матчи были посвящены памятным и круглым датам, так второй сезон по волейболу
был приурочен к 10-летию Sport Qory, а в честь дня работников СМИ состоялся республиканский
турнир по мини-футболу, посвященный памяти основателя казахской спортивной журналистики
Сейдахмета Бердикула. В октябре сборная BAQ League приняла участие в Кубке СНГ среди
представителей СМИ, на котором корреспондент Адильбек Жаканов стал обладателем номинации
«Лучший нападающий».

ПОДДЕРЖКА в  части расходов на проведение спортивных мероприятий.

Қорға іс-шараларды өткізуге арналған шығындар бойынша қолдау
көрсетілді.ЛИГИ

2021 жылы BAQ League БАҚ өкілдері арасында футбол
мен волейболдан жыл сайынғы турнирлер өткізді.
Көптеген ойындар естелік және айтулы күндерге
сәйкес келіп, волейболдан екінші маусым Sport Qory-
ның 10 жылдығына арналды. БАҚ қызметкерлері
күніне орай Қазақ спорт журналистикасының негізін
қалаушы Сейдахмет Бердіқұловты еске алуға
арналған шағын футболдан республикалық турнир
өтті. Қазан айында BAQ League құрамасы БАҚ
өкілдері арасындағы ТМД кубогына қатысып, онда
тілші Әділбек Жақанов "Үздік шабуылшы"
номинациясын жеңіп алды.

САЙТ:BAQLEAGUE.KZ 

            @baqliga



ПРОЕКТ | ЖОБА
1.Супер Кубок Президента РК 2021
ҚР Президентінің Супер Кубогы 2021

2.IX Чемпионат Республики Казахстан по мини-футболу среди любителей
Әуесқойлар арасында шағын футболдан Қазақстан Республикасының IX чемпионаты

В уходящем году КЛЛФ организовала матчи по футзалу, футболу, мини-футболу среди мужчин и
женщин, в которых состязались любительские команды. Одним из самых главных событий стало
проведение "Супер Кубка Президента РК 2021". Чемпионом матча стала столичная команда «Есиль».
Помимо этого, в сентябре в Туркестане состоялся IX Чемпионат Республики Казахстан по мини-
футболу среди любителей. В третий раз лучшей командой стала карагандинская «Биосфера».

ПОДДЕРЖКА в части расходов на проведение мероприятий и содержание аппарата

управления.

Бірлестікке іс-шараларды өткізуге және басқару аппаратын
ұстауға арналған шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

Өткен жылы Қазақстан әуесқой футбол лигасы футзалдан
және шағын футболдан ерлер мен әйелдер командалары
арасында бірқатар турнирлер ұйымдастырды. Ең басты
оқиғалардың бірі "ҚР Президентінің Супер Кубогы 2021"
болды. Турнирде  астаналық "Есіл" командасы чемпион
атанды. Сонымен қатар, қыркүйек айында Түркістанда
әуесқойлар арасында шағын футболдан Қазақстан
Республикасының IX чемпионаты өтті. Тарихи астанда
өткен додада қарағандылық "Биосфера" үшінші рет үздік
команда атанды. 
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Қазақстан әуесқойлар футбол лигасы

            @llf_ast.kz

САЙТ:LLF-AST.KZ
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ПРОЕКТ | ЖОБА
«Чемпионат РК 2021 года по футболу среди
детских команд областей и городов»

"Облыстар мен қалалардың балалар
командалары арасында футболдан 2021
жылғы ҚР чемпионаты"

В 2021 году Лига провела Чемпионат
Республики Казахстан среди детских команд
областей. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
прошли матчи по трём возрастным группам:
2010, 2011 и 2012 года рождения. 
По итогам турниров победителем среди команд
2010 года рождения стал футбольный клуб
"Астана". Среди детей 2011 года рождения
выделились игроки из Павлодара, золото также
завоевали юные футболисты 2012 года
рождения из Актобе.
Лига 2021 жылы облыстардың балалар
командалары арасында Қазақстан
Республикасы Біріншілігін өткізді. Нұр-
Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында
2010, 2011 және 2012 жылы туған үш жас
топтары бойынша ойындар өтті.
Турнир қорытындысы бойынша 2010 жылы
туған командалар арасында "Астана" футбол
орталығының командасы жеңімпаз атанды.
2011 жылы туған балалар арасында Павлодар
қаласының ойыншылары ерекше көзге түсті,
сондай-ақ 2012 жылы туған ақтөбелік жас
футболшылар да алтын алтыннан алқа
тақты.

ПОДДЕРЖКА

в части расходов на проведение мероприятий, а
также содержание аппарата управления.
Қауымдастыққа іс-шараларды өткізуге,
басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын
шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ЛИГИ

Казахстанская лига
детского и юношеского
футбола "Жас Қыран"

"Жас Қыран" балалар 
мен жасөспірімдер
футболының
қазақстандық лигасы

            
            

            @jas_qyran_liga

            @Jas Qyran Liga

САЙТ:ZHASFOOTBALL.KZ
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Техническая поддержка платформы
подушевого финансирования
государственного спортивного и
творческого заказов artsport.edu.kz
Мемлекеттік спорттық және
шығармашылық тапсырыстарды жан
басына шаққандағы қаржыландыру
бойынша artsport.edu.kz платформасын
техникалық қолдау 

В 2021 году стартовала программа
подушевого финансирования частных
спортивных секций и творческих кружков.
Казахстанские дети от 4 до 18 лет получили
возможность бесплатно посещать секции и
кружки. Для технического обеспечения
проекта был разработан и запущен сайт
artsport.edu.kz. Благодаря платформе
родители могут записывать детей на спорт
или кружок в режиме онлайн. 
2021 жылы жеке спорт секциялары мен
шығармашылық үйірмелерді жан басына
қаржыландыру бағдарламасы басталды. 4
жастан 18 жасқа дейінгі қазақстандық
балалар секциялар мен үйірмелерге тегін
қатысу мүмкіндігіне ие болды. Жобаны
техникалық қамтамасыз ету үшін сайт
әзірленді және іске қосылды. artsport.edu.kz.
платформасының арқасында ата-аналар
балаларды спортқа немесе үйірмеге
онлайн режимінде тіркей алады.

ПОДДЕРЖКА

в части расходов на сопровождение и
администрирование сайта.
Сайтты сүйемелдеу және әкімшілендіру
шығындары бойынша ұйымды қолдау.

ОРГАНИЗАЦИИ

Сапсан Казахстан

САЙТ:ARTSPORT.EDU.KZ



ПОДДЕРЖКА

в части расходов на организацию и проведение мероприятия.

Қорға іс-шараны ұйымдастыруға және өткізуге жұмсалатын шығындар
бойынша қолдау көрсетілді.

ФОНДУ

Фонд Дениса Тен

Денис Тен Қоры

ПРОЕКТ | ЖОБА
Проведение международного турнира по фигурному
катанию "Denis Ten Memorial Challenge"

Мәнерлеп сырғанаудан "Denis Ten Memorial
Challenge" халықаралық турнирін өткізу

В конце октября в Нур-Султане прошел международный турнир по фигурному катанию Denis Ten

Memorial Challenge. Соревнования состоялись при поддержке Международного союза конькобежцев

(ISU) и Sport Qory. В столице Казахстана выступили спортсмены из 16 стран, в числе которых были

призеры Чемпионата мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также главные фавориты

зимних Олимпийских игр-2022. Турнир проводился в одиночном катании, а также танцах на льду.

Қазан айының соңында Нұр-Сұлтанда мәнерлеп сырғанаудан Denis Ten Memorial Challenge
халықаралық турнирі өтті. Жарыс Халықаралық конькимен жүгірушілер одағының (ISU) және
Sport Qory қолдауымен ұйымдастырылды. Қазақстан астанасында 16 елдің спортшылары өнер
көрсетті. Олардың қатарында Әлем чемпионатының жүлдегерлері Виктория Синицина мен
Никита Кацалапов, сондай-ақ 2022 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының басты
фавориттері болды. Турнирге қатысушылар жеке сырғанауда, сондай-ақ мұз билерінде өзара
бақ сынады.
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            @denistenfoundation
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«Жарыс-Орда»

ПРОЕКТ | ЖОБА
Издание книги «Қазақтың 90 бапкер�»
«Қазақтың 90 бапкері» кітабын шығару

ПОДДЕРЖКА

в части расходов на подборку и обработку

иллюстраций, разборку дизайна обложки и

электронного оригинал-макета, редактирование

оригинала рукописи книги, литературное

редактирование текста, написание текста, печать

и пересылку книги, авторский гонорар.

Ұйымға иллюстрацияларды іріктеу және
өңдеу, мұқабаның дизайнын және
электрондық түпнұсқа-макетті бөлшектеу,
кітап қолжазбасының түпнұсқасын
редакциялау, мәтінді әдеби редакциялау,
мәтін жазу, кітапты басып шығару және
жіберу, авторлық қаламақы шығындары
бойынша қолдау көрсетілді.

ОРГАНИЗАЦИИ

В 2021 году заслуженный деятель казахстанского

спорта и известный журналист Кыдырбек Рысбек

выпустил в свет научно-документальное издание

«Қазақтың 90 бапкері» о самых выдающихся

тренерах и спортсменах в истории Казахстана.

Тираж книги составил 2000 экземпляров. Книга

была передана в республиканские, областные и

городские библиотеки, спортивные организации,

школы, интернаты, а также в

специализированные колледжи и университеты.

2021 жылы Қазақстан спортының еңбек
сіңірген қайраткері және белгілі журналист
Қыдырбек Рысбек Қазақстан тарихындағы ең
көрнекті жаттықтырушылар мен
спортшылар туралы "Қазақтың 90 бапкері"
ғылыми-деректі басылымын жарыққа
шығарды. Кітаптың таралымы 2000 дананы
құрады. Кітап республикалық, облыстық және
қалалық кітапханаларға, спорт ұйымдарына,
мектептерге, интернаттарға, сондай-ақ
мамандандырылған колледждер мен
университеттерге таратылды.



Центр развития детско-юношеского
спорта "Жаксылык"
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"Жақсылық" балалар мен жасөспірімдер
спортын дамыту орталығы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие детского юношеского и молодежного
спорта
Балалар мен жасөспірімдер спортын дамыту

ПОДДЕРЖКА

в части расходов на приобретение спортивного

инвентаря.

Орталыққа спорттық құрал-жабдықтарды
сатып алуға жұмсалған шығындар бойынша
қолдау көрсетілді

ЦЕНТРУ

В 2021 году центр «Жаксылык» работал над

развитием массового и детского спорта,

повышением квалификации тренерского

состава и обеспечением спортивной

инфраструктуры для детей. При поддержке

фонда, “Жаксылык” смогли предоставить 3

спортивным клубам «Ерлик», «Астанинская

Федерация греко-римской борьбы Классик»,

«Ribbon» спортивный инвентарь и

оборудование.

2021 жылы "Жақсылық" орталығы балалар
мен бұқаралық спортты дамыту,
жаттықтырушылар құрамының
біліктілігін арттыру және балаларға 

арналған спорттық инфрақұрылымды қамтамасыз ету бойынша жұмыс жасады. "Жақсылық"
қордың қолдауының арқасында "Ерлік", "Астана классик грек-рим күресі федерациясы",
"Ribbon" клубтарын спорттық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етті. 



ПОДДЕРЖКА

в части расходов на проведение мероприятия. 

Қорға іс-шараны өткізуге жұмсалатын
шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ФОНДА

Фонд социального и устойчивого
развития молодежи

ПРОЕКТ | ЖОБА
Проведение мероприятий по присвоению званий
в номинации "Лучший" спортсменам, тренерам,

специалистам в области физической культуры и
спорта и физкультурно-спортивным
организациям, в честь празднования 30-летия
Независимости Республики Казахстан
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30
жылдығын мерекелеуге орай спортшыларға,
жаттықтырушыларға, дене шынықтыру және
спорт саласындағы мамандарға және дене
шынықтыру-спорт ұйымдарына "үздік"
номинациясында атақтар беру жөніндегі іс-
шараларды өткізу

Для мотивации тренеров, спортсменов,

работников в сфере физической культуры и

спорта Фонд провел церемонию награждения

лучших в спорте страны «Ел спортының
уздіктерін марапаттау рәсімі». На мероприятии,

приуроченном к празднованию 30-летия

Независимости Республики Казахстан были

отмечены спортсмены, тренеры, специалисты в

области спорта и физкультурно-спортивные

организации. 

Дене шынықтыру және спорт саласындағы
жаттықтырушыларды, спортшыларды,
қызметкерлерді ынталандыру үшін Қор
еліміздің спорттағы "Ел спортының
үздіктерін марафаттау рәсімі" атты іс-шара
өткізді. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
30 жылдығына арналған іс-шарада
спортшылар, жаттықтырушылар, спорт
саласындағы мамандар және дене шынықтыру-
спорт ұйымдары марапатталды.

Жастардың әлеуметтік 
және тұрақты даму қоры
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О Л И М П И А Д А Л Ы Қ  Е М Е С
С П О Р Т  Т Ү Р Л Е Р І

НЕОЛИМПИЙСКИЕ
ВИДЫ СПОРТА
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483 264 325
СУММА ПОДДЕРЖКИ НЕОЛИМПИЙСКИМ

И ДРУГИМ ВИДАМ СПОРТА
ОЛИМПИАДАЛЫҚ ЕМЕС ЖӘНЕ СПОРТТЫҢ
БАСҚА ДА ТҮРЛЕРІН ҚОЛДАУ СОМАСЫ

2021
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Ассоциация боевых
искусств Казахстана

Қазақстанның жауынгерлік
өнер Ассоциациясы

ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие и пропаганда боевых искусств Казахстана

Қазақстанның жауынгерлік өнерін дамыту және насихаттау

В 2021 году ассоциация подписала меморандум о взаимодействии с казахстанскими промоутерскими
компаниями ММА и разработала план развития боевого искусства в Туркестанской и Мангистауской
областях. Было и немало спортивных событий, в числе которых чемпионаты РК по грэпплинг UWW, пенчак
силат, киокушинкай каратэ, а также республиканский турнир Full Contact Karate. В Костанае открылся
филиал ассоциации, а в Актобе распахнул свои двери новый спортивный зал для занятий единоборствами. 
2021 жылы қауымдастық қазақстандық ММА промоутерлік компанияларымен өзара іс-қимыл
туралы Меморандумға қол қойып, Түркістан және Маңғыстау облыстарында жауынгерлік өнерді
дамыту жоспарын әзірледі. Оның ішінде грэпплинг UWW, пенчак силат, киокушинкай каратэ
бойынша ҚР чемпионаттарын, сондай-ақ full Contact Karate республикалық турнирін өткізді.
Қостанайда қауымдастықтың филиалы ашылса, ал Ақтөбеде жекпе-жекпен айналысуға арналған
жаңа спорт залы жұмысын бастады.

ПОДДЕРЖКА

в части выплаты заработных плат тренеров, приобретения экипировки, а также расходов на
содержание аппарата управления. 
Ассоциацияға жаттықтырушылардың еңбекақыларын төлеу, киім-кешек сатып алу, сондай-ақ
басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

АССОЦИАЦИИ

            @jayynger.kz

            @jayynger.kz

            JAYYNGER
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"Dana Foundation"

ПРОЕКТ | ЖОБА
Поддержка и развитие Алматинского
футзального клуба «Кайрат»
Алматылық "Қайрат" футзал клубын қолдау
және дамыту

ПОДДЕРЖКА

в части выплат заработной платы спортсменам,
организации для команды учебно-тренировочных сборов
в пределах страны, участия в соревнованиях,
медицинского обслуживания спортсменов, проведения
мероприятий, организации непрерывного спортивного
процесса, расходов на приобретение инвентаря,
экипировки, содержание аппарата управления, а также
расходов по информационному сопровождению
деятельности. 
Қорға спортшыларға жалақы төлеу, команданың ҚР
шегінде оқу-жаттығу жиындарына қатысу,
жарыстарға қатысу, спорт құрамына медициналық
қызмет көрсету, іс-шаралар өткізу, үздіксіз спорт
процесін ұйымдастыру, спорттық мүкәммал, киім-
кешек сатып алу, басқару аппаратын ұстауға
арналған және қызметті ақпараттық сүйемелдеуге
жұмсалатын шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

ФОНДА

2021 год выдался плодотворным для мини-футбольного клуба «Кайрат». Команда из Алматы
завоевала Кубок Казахстана, пробилась в полуфинал Лиги Чемпионов и прошла квалификацию
сборной Казахстана на Чемпионат мира и Чемпионат Европы. «Кайрат» стал чемпионом по мини-
футболу сезона 2020/21 в Казахстане. Читатели казахстанского спортивного издания назвали
Биржана Оразова «Лучшим спортсменом 2021». Также представители премии FutsalРlanet Awards
официально вручили капитану «Кайрата» Игите приз за звание «Лучшего вратаря мира-2020».

2021 жыл "Қайрат" шағын футбол клубы жемісті болды. Алматылық ұжым Қазақстан Кубогын
жеңіп алып, Чемпиондар лигасының жартылай финалына шықты. Ал басым бөлігі "Қайрат"
футзалшыларынын құралған Қазақстан Ұлттық құрамасыны Әлем чемпионаты мен Еуропа
чемпионатына жолдама алды. "Қайрат" 2020/21 жылғы шағын футболдан Қазақстан чемпионы
атанды. Vesti.kz сайтының оқырмандары команда ойыншысы Біржан Оразовты "2021 жылғы Үздік
спортшы" деп таныды. Сондай-ақ, Futsalrlanet Awards сыйлығының өкілдері "Қайрат" капитаны
Игитаға "Әлемнің үздік қақпашысы-2020" атағы үшін ресми түрде арнайы сыйлық табыс етті.

САЙТ:AFCKAIRAT.KZ             @afckairat

            @afckairat  

            AFC KAIRAT
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ПРОЕКТ | ЖОБА Развитие шахмат в Казахстане
Қазақстандағы шахматты дамыту

Прошлый год стал особенным для Федерации. Были организованы турниры, чемпионаты, кубки и
фестивали в онлайн и оффлайн форматах. Отечественная команда завоевала бронзу на онлайн
чемпионате по шахматам среди студентов. Однако, из-за ограничений Covid Чемпионат мира ФИДЕ
по рапиду и блицу не состоялся. Тем не менее, казахстанские гроссмейстеры порадовали яркими
событиями. Жансая Абдумалик стала победительницей Гран-при по шахматам в Гибралтаре и
получила звание мужского гроссмейстера. Президент Касым-Жомарт Токаев наградил шахматистку
орденом «Құрмет». Подарком к новому году стала победа Бибисары Асаубаевой на чемпионате
мира по блицу, помимо которой спортсменка отличилась 2-ым местом в первенстве по быстрым
шахматам. Бибисара стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта.

ПОДДЕРЖКА в части выплат заработной платы спортсменам, тренерам, расходов на

содержание аппарата управления. 

Федерацияға спортшыларға, жаттықтырушыларға жалақы төлеу,
басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын шығындар бойынша
қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Өткен жыл Федерация үшін жемісті болды. Онлайн және офлайн форматтарда турнирлер,
чемпионаттар, кубоктар мен фестивальдер ұйымдастырылды. Отандық команда
студенттер арасындағы шахматтан онлайн чемпионатта қола жүлдені жеңіп алды. Алайда,
covid шектеулеріне байланысты рапид пен блиц бойынша ФИДЕ әлем чемпионаты болған жоқ.
Дегенмен, қазақстандық гроссмейстерлер жарқын жеңістерімен қуантты. Жансая Әбдімәлік
Гибралтарда өткен шахматтан Гран-при жеңіп алып, ерлер гроссмейстері атағын алды.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Шахматшыны "Құрмет" орденімен марапаттады. Жаңа
жылға сыйлық ретінде Бибісара Асаубаеваның блиц бойынша әлем чемпионатындағы жеңісін
атауға болады. Одан басқа спортшы жылдам шахмат біріншілігінде 2-ші орынмен
ерекшеленді. Бибісара осы спорт түрінің тарихындағы ең жас әлем чемпионы атанды.

Қазақстан шахмат федерациясыСАЙТ:  KAZCHESS.KZ

            @kzchessfederation

            @kazchesskz



ПРОЕКТ | ЖОБА
Повышение спортивного мастерства многократной чемпионки мира по шахматам,
международного гроссмейстера Садуакасовой Динары
Шахматтан бірнеше дүркін әлем чемпионы, халықаралық гроссмейстер Динара
Садуакасованың спорттық шеберлігін арттыру

Международный гроссмейстер Динара Садуакасова в 2021 году заняла второе место среди женщин
в блиц-турнире «Мемориал Михаила Таля», стала бронзовым призером командного чемпионата
мира в личном зачете и дошла до четвертьфинала кубка мира. Динара, находясь в составе
российской команды South Ural, стала победительницей клубного чемпионата Европы. Также
шахматистка возглавила комиссию спортсменов международной шахматной федерации ФИДЕ. 

ПОДДЕРЖКА в части выплаты заработных плат, участия в учебно-тренировочных

сборах за пределами Республики, выступления на международных

соревнованиях, медицинского обслуживания спортсменки, организации

непрерывного спортивного процесса.
ФОНДА

Халықаралық гроссмейстер Динара Сәдуақасова 2021 жылы "Михаил Таль мемориалы" блиц-
турнирінде әйелдер арасында екінші орын алды, жеке есепте командалық әлем
чемпионатының қола жүлдесын иеленді және әлем кубогының ширек финалына дейін жетті.
Динара Ресейлік South Ural командасының құрамында Еуропа клубтық чемпионатының
жеңімпазы атанды. Сондай-ақ, шахматшы ФИДЕ халықаралық шахмат федерациясы
спортшыларының комиссиясын басқарды.
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Шахматты дамыту қоры

Қорға жалақы төлеу, ҚР шегінен тыс оқу-жаттығу жиындарына қатысу, елден тыс
жарыстарға қатысу, спорттық құрамға медициналық қызмет көрсету, үздіксіз спорт
процесін ұйымдастыру бойынша қолдау көрсетілді.

САЙТ:CHESSFOUNDATION.KZ

            @dinara.saduakassova
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Проведение Этапа Кубка Мира по Ралли Рейдам
Международной Автомобильной Федерации FIA и Этапа
Чемпионата Мира по Ралли Рейдам Международной
Мотоциклетной Федерации FIM «Ралли Казахстан 2021»

FIA Халықаралық автомобиль федерациясының ралли
рейдтері бойынша Әлем Кубогының кезеңін және
"Ралли Қазақстан 2021" FIM халықаралық мотоцикл
Федерациясының ралли рейдтері бойынша Әлем
чемпионатының кезеңін өткізу

Весь год федерация занималась развитием
автомобильного и мотоциклетного спорта. В рамках
этой задачи были организованы соревнования по
автомобильному и мотоциклетному кроссу,
классическому ралли, ралли-спринту, ралли рейду,
скоростному фигурному вождению, авто слалому,
дрифту, картингу, трофи рейду, джип спринту, трековым
автомобильным гонкам. Масштабным событием стало
проведение «Ралли Казахстан - 2021» в Мангистау.
Соревнования прошли в статусе этапа Кубка мира по
ралли-рейдам Международной Автомобильной
Федерации FIA и впервые в статусе этапа чемпионата
мира по ралли-рейдам Международной Мотоциклетной
Федерации FIM. 
Жыл бойы федерация автомобиль және мотоцикл
спортын дамытумен айналысты. Осы міндет
шеңберінде Автомобиль және мотоцикл кросс,
классикалық ралли, ралли-спринт, ралли рейд,
жылдам мәнерлеп жүргізу, АВТО слалом, Дрифт,
картинг, трофи рейд, джип спринт, тректік
автомобиль жарыстары бойынша жарыстар
ұйымдастырылды. Маңғыстауда өткен "Қазақстан
- 2021 Ралли" жарысы осы жылдың ең ауқымды
шарасы болды. Жарыс FIA Халықаралық автомобиль
федерациясының ралли-рейдтері бойынша Әлем
Кубогының кезеңі және FIM халықаралық мотоцикл
Федерациясының ралли-рейдтері бойынша әлем
чемпионатының кезеңі мәртебесінде өтті.

ПОДДЕРЖКА

в части расходов на приобретение спортивной
экипировки и проведения мероприятий.
Федерацияға спорттық жабдықтарды сатып алуға
және іс-шараларды өткізуге арналған шығындар
бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

            @AstanaTeam.Dakar2012

САЙТ:FAMS.KZ

            @fams_kz            



ПРОЕКТ | ЖОБА
Подготовка казахстанской спортсменки Фирузы
Шариповой для завоевания титула абсолютной
Чемпионки Мира в легком весе
Қазақстандық спортшы Фируза Шарипованың
жеңіл салмақта абсолютті әлем чемпионы атағын
алуға дайындығы

Важным событием в мире казахстанского спорта стал
бой казахстанской боксерши Фирузы Шариповой
против абсолютной чемпионки мира Кэти Тейлор.
Схватка прошла в декабре 2021 года в Ливерпуле, где
девушка боролась за чемпионские титулы по версиям
IBF, WBA, WBO и WBC. Качественная финальная
подготовка Шариповой к бою состоялась при
поддержке Sport Qory. 
Қазақстандық боксшы Фируза Шәріпованың
абсолютті әлем чемпионы Кэти Тейлорға қарсы
жекпе-жегі қазақстандық спорт әлеміндегі
маңызды оқиға болды. Жекпе-жек 2021 жылдың
желтоқсанында Ливерпульде өтті, онда
отандасымыз IBF, WBA, WBO және WBC нұсқалары
бойынша чемпиондық атаққа таласты.
Шарипованың аталмыш бокс кешіне сапалы
дайындығы Sport Qory қолдауымен өтті.

ПОДДЕРЖКА

в части организации участия в бою.
Спортшыға кәсіпқой бокс кешіне қатысуды
ұйымдастыру бойынша қолдау көрсетілді.

СПОРТСМЕНКИ

Шарипова Фируза
Фахритдиновна
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            @sharipova_firuza
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Подготовка к бою Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира по версии IBO в полусредней
категории
Данияр Елеусіновтің IBO тұжырымы бойынша жартылай орта санаттағы әлем чемпионы
атағы үшін жекпе-жекке дайындық

ПОДДЕРЖКА
СПОРТСМЕНА

в части оплаты труда тренеров.

Спортшыға жаттықтырушылардың еңбегіне ақы төлеу бойынша
қолдау көрсетілді.

В декабре 2021 года в столице при поддержке Sport Qory прошёл вечер профессионального бокса.

Хедлайнером спортивного события стал Данияр Елеусинов, который боролся с аргентинцем Хуаном

Эрнаном Леалем за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. Поединок продлился все

12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому

спортсмену. Таким образом, Данияр Елеусинов стал обладателем чемпионского пояса. Это

одиннадцатая победа боксёра в профессиональной карьере.

2021 жылдың желтоқсан айында елордада Sport Qory қолдауымен кәсіби бокс кеші өтті.
Спорттық шараның хедлайнері Данияр Елеусінов жартылай орта салмақтағы IBO нұсқасы
бойынша әлем чемпионы атағы үшін аргентиналық Хуан Эрнан Леалмен шаршы алаңға
шықты. Жекпе-жек барлық 12 раундқа созылып, оның қорытындысы бойынша төрешілердің
бірауыздан қабылдаған шешімімен отандасымыз жеңіске жетіп, чемпиондық белбеу иегері
атанды. Бұл боксшының кәсіби мансабындағы он бірінші жеңісі.

Елеусінов Данияр Маратұлы

            @yeleussinovdaniyar
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Подготовка к Чемпионату Мира по жиму штанги лежа среди мужчин и женщин, юношей и
девушек, юниоров и юниорок, ветеранов
Ерлер мен әйелдер, ұлдар мен қыздар, жасөспірімдер, ардагерлер арасында зілтемірді жатып
көтеруден әлем чемпионатына дайындық

ПОДДЕРЖКА
ФЕДЕРАЦИИ

в части расходов на приобретение специального оборудования.

Федерацияның арнайы жабдықты сатып алуға жұмсалатын
шығындарына қолдау көрсетілді.

В 2021 году сборная приняла участие в Чемпионатах мира и Азии по пауэрлифтингу и жиму штанги

лежа IPF. 219 спортсменов отправились на международные чемпионаты, в том числе на World Classic

Powerlifting Championships, World Classic and Equipped Bench Press Championships. На прошедшем

Чемпионате Азии Залим Кувамбаев завоевал лицензию на участие в Мировых Играх, которые пройдут

в 2022 году в США. На чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу казахстанцы завоевали

несколько медалей в троеборье и первенствах. Четыре из них – у павлодарского спортсмена

Александра Иванова.

2021 жылы Құрама пауэрлифтинг және IPF зілтемірді жатып сығылып көтеруден әлем және
Азия чемпионаттарына қатысты. 219 спортшы халықаралық чемпионаттарға аттанды,
оның ішінде World Classic Powerlifting Championships, World Classic and Equipped Bench Press
Championships турнирлері бар. Өткен Азия чемпионатында Залим Кувамбаев 2022 жылы АҚШ-
та өтетін Әлемдік ойындарға қатысуға лицензия жеңіп алды. Классикалық пауэрлифтингтен
әлем чемпионатында қазақстандықтар үшсайыс пен біріншілікте бірнеше медаль жеңіп алды.
Бұл жүлделердің төртеуін павлодарлық спортшы Александр Иванов жеңді.

Қазақстан ұлттық
пауэрлифтинг Федерациясы

Казахстанская Национальная
Федерация пауэрлифтинга

САЙТ:POWERLIFTINGKZ.INFO



К Ә С І Б И  К Л У Б Т А Р

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КЛУБЫ
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22 700 000 000
СУММА ПОДДЕРЖКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ
КӘСІБИ КЛУБТАРДЫ ҚОЛДАУ СОМАСЫ

2021
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Футбольный клуб "Астана"
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"Астана" Футбол клубы

ПОДДЕРЖКА

в части выплаты заработных плат и иных
вознаграждений спортивному персоналу, участия
в учебно-тренировочных сборах в пределах и за
пределами РК, участия в соревнованиях,
медицинского обслуживания спортивного
персонала, приобретения спортивного инвентаря,
экипировки, проведения мероприятий,
организации непрерывного спортивного
процесса, расходов на содержание аппарата
управления и информационное сопровождение
деятельности.
Клубтың спорттық құрамға еңбекақы және
басқа да сыйақы төлеу, ҚР шеңберінде және
одан тыс жерлердегі оқу-жаттығу
жиындарына қатысу, жарыстарға қатысу,
спорттық құрамға медициналық қызмет
көрсету, спорттық құрал-саймандарды,
керек-жарақтарды сатып алу, іс-шараларды
өткізу, үздіксіз спорттық процесті
ұйымдастыру, басқару аппаратын ұстауға
және қызметті ақпараттық сүйемелдеуге
арналған шығындарына қолдау көрсетілді.

КЛУБА

В 2021 году футбольный клуб занял второе место
на чемпионате Казахстана, а лучшим игроком был
признан вингер «Астаны» Марин Томасов. Не
менее удачный сезон прошел у воспитанников
клуба. Команда футбольного центра стала
золотым призером чемпионата Казахстана среди
команд 2003-2004 года рождения и завоевала
путевку в юношескую Лигу чемпионов.
«Астана-2012» стали серебряными призерами
чемпионата Казахстана, «Астана-2010»
чемпионами первенства «Жас Кыран»,
воспитанники «Астаны» 2008 года рождения
завоевали «серебро» чемпионата Казахстана,
молодежный состав «Астаны» завоевал
серебряные медали Второй лиги, а «Астана-2011»
стали чемпионами республиканского турнира
«Nur-Sultan Cup 2021».
2021 жылы "Астана" футбол клубы Қазақстан чемпионатында екінші орынды иеленіп, команда
шабуылшысы Марин Томасов үздік ойыншы атанды. Клуб тәрбиеленушілері де жақсы маусым
өткізді. Футбол орталығының командасы 2003-2004 жылы туған командалар арасындағы
Қазақстан Біріншілігінің алтын жүлдегері атанып, жасөспірімдер арасындағы Чемпиондар
Лигасына жолдама алды. "Астана-2012" Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері,
"Астана-2010" "Жас Қыран" біріншілігінің чемпионы, "Астана-2008" Қазақстан чемпионатының
"күмісін", "Астана" жастар құрамы Екінші Лиганың күміс медалін жеңіп алды. Ал "Астана-2011"
"Nur-Sultan Cup 2021" республикалық турнирінің чемпионы атанды.

САЙТ:FCASTANA.KZ

           FCAstanaOfficial

           @fca.astana

           @fca_astana

          

           

          

           Astana Football Club

           @astanafootballclub



ПРОЕКТ | ЖОБА
Финансирование уставной деятельности
ABACANTO S.A. (Велокоманда Astana Premier Tech)

ABACANTO S.A. (Astana Premier Tech
велокомандасы) жарғылық қызметін 
 қаржыландыру

Велокоманда “Astana Qazaqstan Team” провела свой
16-ый сезон в самом высшем дивизионе мирового
профессионального велоспорта UCI WorldTour. В
составе команды был представлен 31 гонщик, в том
числе 9 велосипедистов из Казахстана. В течение
сезона спортсмены приняли участие в 36
однодневных и многодневных соревнованиях, и
одержали победы на 13 гонках. В конце 2021 года
команда объявила, что с 1 января 2022 года получит
новое название – «Astana Qazaqstan Team». Помимо
этого, в своем дебютном сезоне стартует
молодежная команда Astana Qazaqstan Development
Team. 3 декабря 2021 года в НурСултан состоялась
официальная презентация велокоманд.
"Astana Qazaqstan Team" велокомандасы өзінің
16-шы маусымын UCI WorldTour әлемдік кәсіби
велоспортының ең жоғары дивизионында
өткізді. Команда құрамында 31 шабандоз бар,
оның 9-ы отандық велошабандоздар. Маусым
бойы спортшылар бір күндік және көп күндік 36
жарысқа қатысып, оның 13-де жеңіске жетті.
2021 жылдың соңында команда 2022 жылдың 1
қаңтарынан бастап "Astana Qazaqstan Team"
деген жаңа атауға ие болатынын жариялады.
Сонымен қатар, осы жылы Astana Qazaqstan
Development Team жастар командасы өзінің
дебюттік маусымын бастайды. 2021 жылы 3
желтоқсанда Нұр-Сұлтан қаласында
велокоманданың ресми тұсаукесері өтті.

ПОДДЕРЖКА

в части выплаты заработной платы спортсменам,
тренерам, специалистам.
Велокомандаға спортшыларға,
жаттықтырушыларға, мамандарға жалақы
төлеу бойынша қолдау көрсетілді.

ФЕДЕРАЦИИ

Велокоманда 
“Astana Qazaqstan Team"

"Astana Qazaqstan Team"
Велокомандасы
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САЙТ:ASTANA-QAZAQSTAN.COM

           @AstanaQazaqstanTeam

           @astanaqazaqstanteam

           @AstanaQazTeam
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ПРОЕКТ | ЖОБА
Развитие профессионального хоккея и обеспечение уставной деятельности
Кәсіби хоккейді дамыту және жарғылық қызметті қамтамасыз ету

В ходе сезона 2021/2022 в хоккейном клубе «Барыс» состоялись значимые перестановки. Состав
казахстанского клуба пополнили нападающие Линден Вей и Томаш Юрчо. А в конце года защитник и капитан
команды Даррен Диц покинул клуб.  Новым лидером «Барыса» стал Роман Старченко, для которого первый
матч сезона стал юбилейным 700-м. Сезон стал самым результативным в карьере нападающего "Барыса"
Никиты Михайлиса, который поднялся на четвёртое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ
и сумел отметиться в списке лучших игроков. Казахстанский форвард также вошел в число участников Матча
Звезд КХЛ 2022. В целом, команда набрала в 47 встречах 48 очков, обеспечив себе восьмое место на "Востоке",
оформив выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

ПОДДЕРЖКА

Клубқа спорттық құрамына жалақы және өзге де сыйақы төлеу, ел шегіндегі оқу-жаттығу
жиындарына қатысу, жарыстарға қатысу, спорттық құрамына медициналық қызмет көрсету,
мүкәммал, киім-кешек, шығыс материалдары және спорт үшін басқа да тауарлар сатып алу, іс-
шаралар өткізу, үздіксіз спорт процесін ұйымдастыру, басқару аппаратын ұстауға және қызметті
ақпараттық сүйемелдеуге арналған шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

КЛУБА

"Барыс" хоккей клубында 2021/2022 маусым барысында маңызды өзгерістер орын алды. Қазақстандық
клубтың құрамын шабуылшылар Линден Вей мен Томаш Юрчо толықтырды. Жыл соңында команда
капитаны Даррен Диц клубтан кетті. Роман Старченко "Барыстың" жаңа көшбасшысына айналып, ол
жаңа маусымның алғашқы кездесуінде мерейлі 700-ші ойынын өткізді. Бұл жыл "Барыстың"
шабуылшысы Никита Михайлис үшін мансабындағы ең нәтижелі маусым болды, ол тұрақты ҚХЛ
чемпионатының сұрмергендер тізімінде төртінші орынға көтеріліп, үздік ойыншылар қатарынан
көрінді. Сондай-ақ, қазақстандық шабуылшы ҚХЛ 2022 жұлдыздарының матчына қатысушылар
тізіміне енді. Команда жалпы саны 47 кездесуде 48 ұпай жинап, "Шығыс" конференциясында сегізінші
орынды иеленіп, Құрлықтық хоккей лигасының плей-офф кезеңіне жолдама алды.

"Барыс" Хоккей клубы
САЙТ:  HCBARYS.KZ

в части выплат заработной платы и иных вознаграждений спортивному
персоналу, участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях,
медицинского обслуживания, приобретения инвентаря, экипировки, расходных
материалов и других товаров для спорта, проведения мероприятий, организации
непрерывного спортивного процесса, расходов на содержание аппарата
управления и информационное сопровождение деятельности.

           @hcbarys 

           @barys_official

           @AstanaBarys

           Barys TV

           @hcbarys



«Астана» завершила юбилейный сезон 2020/2021, отстояв титул Чемпиона Казахстана. В 2021 году
баскетбольный клуб стал серебряным призером Кубка Раймундо Саргуна в Литве. После восьми матчей в
Единой лиге ВТБ сезона 2021/2022 у «Астаны» две победы. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице. В
команде также поменялся состав: клуб подписал контракт с американским форвардом Антонио
Кэмпбеллом и защитником Джейленом Барфордом, а также казахстанским игроком Олегом Балашовым.
Важным этапом в жизни клуба стало создание фарм-команды «Астана 2». Событие состоялось при
поддержке Sport Qory. Молодежная команда начала свой первый сезон на 3-м туре Чемпионата Казахстана
среди мужских команд Высшей лиги. 

ПОДДЕРЖКА

Клубқа спорттық құрамына жалақы және өзге де сыйақы төлеу, оқу-жаттығу жиындары мен
жарыстарға қатысу, медициналық қызмет көрсету, мүкәммал мен киім-кешек сатып алу, іс-
шаралар өткізу, үздіксіз спорттық процесті ұйымдастыру, басқару аппаратын ұстауға және
қызметті ақпараттық сүйемелдеуге арналған шығындар бойынша қолдау көрсетілді.

КЛУБА

"Астана" Қазақстан чемпионы атағын қорғап, 2020/2021 жылғы мерейтойлық маусымды аяқтады.
Елордалық команда 2021 жылы Литвадағы Раймундо Саргун Кубогының күміс жүлдегері атанды. ВТБ
Бірыңғай лигасының 2021/2022 маусымындағы сегіз ойынның екеуінде "Астана" жеңіске жетті. Клуб
турнир кестесінде 10-шы орында. Команда құрамы да өзгерді: клуб америкалық шабуылшы Антонио
Кэмпбеллмен және қорғаушы Джейлен Барфордпен, сондай-ақ қазақстандық ойыншы Олег
Балашовпен келісімшартқа қол қойды. Клуб өміріндегі маңызды кезең "Астана 2" фарм-командасын
құру болды. Іс-шара Sport Qory қолдауымен өтті. Жастар командасы бірінші маусымын Жоғары лига
ерлер командалары арасындағы Қазақстан Чемпионатының 3-ші турында бастады.

"Астана" Кәсіби баскетбол клубы
САЙТ:  PBCASTANA.KZ

в части выплат заработной платы и иных вознаграждений спортивному
персоналу, участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях,
медицинского обслуживания, приобретения инвентаря и экипировки,
проведения мероприятий, организации непрерывного спортивного процесса,
расходов на содержание аппарата управления и информационное
сопровождение деятельности.
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Профессиональный
баскетбольный клуб "Астана"

           @pbcastana 

           @pbc_astana

           @pbcastana

          PBC ASTANA

          @bcastana



О��м���с��е

67.3%

Нео��м���с��е

13.8%

Массо��е

7.9%

На��она��н�е

7%

Ин������н�� 

4%

В��� с�ор�а:

О��м���с��е – 2,3 м�р�. �ен�е

Ин������н�� – 140 м�н. �ен�е

Нео��м���с��е – 483 м�н. �ен�е

На��она��н�е - 247 м�н. �ен�е     

Массо��е - 278 м�н. �ен�е
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ

ФК "Ас�ана"

41.4%

ХК "Бар�с"

36%

Ве�о�оман�а Astana Team

16.7%

БК "Ас�ана"

5.4%

ПСК "Ас�ана"

0.5%

Професс�она��н�е ��уб�:

ФК "Ас�ана"– 9,2 м�р�. �ен�е

БК "Ас�ана" – 1,2 м�р�. �ен�е

ХК "Бар�с" – 8,5 м�р�. �ен�е

Ве�о�оман�а Astana Team - 3,7 м�р�. �ен�е     

ПСК "Ас�ана" - 100 м�н. �ен�е



СПОРТТЫ ҚОЛДАУ ҚОРЫ 2021 ЖЫЛЫ
КӨМЕК КӨРСЕТКЕН СЕРІКТЕСТЕРГЕ 

АЛҒЫС БІЛДІРЕДІ!

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СПОРТА ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ, ОКАЗАВШИМ

ПОДДЕРЖКУ В 2021 ГОДУ!


