
Фотогалерея

  
  
  ................................................................................................................
...................................
  
  
  
  

Сомдалудан (жатып сығымдау) Қазақстан Республикасының Чемпионаты

  

Шымкент қаласы, 5-12.03.2020 ж.
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Керлингтен Қазақстан Республикасының Чемпионаты

  

Алматы, 27.02-05.03.2020 ж.
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Жекпе-жек сайысынан Әлем Чемпионаты

  

Алматы қаласы, 22-24.08.2019 ж.
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Альпинизмнен Қазақстан Республикасының Чемпионаты

  

Алматы обл., 21-25.03.2019 ж
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Гір көтеруден Қазақстан Республикасының Кубогы

  

Өскемен қаласы, 5-7.12.2018 ж.
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СПОРТ КҮНІ

  

Астана қаласы, «Гүлдер» саябағы

  

 17.08.2018 ж.
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Есту мүшелері зақымданған спортшылар арасындағы ҚР ІІ Спартакиадасы

  

(Ақтөбе қаласы 12-19.08.2018 ж.)

  

Салтанатты ашылу рәсімі
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2017 жылы 13-16 тамыз, ТМД елдері Ұлттық спорт түрлерінің

  

І Халықаралық фестивалі Чемпионаты (Ресей, Ульяновск)
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Сомдалудан Қазақстан Республикасының Чемпионаты

  

(Семей қаласы 2-10.07.2017 жыл)
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Асық атудан «Алтын сақа» Халықаралық турнирі

  

(Астана қаласы 2-4.07.2017 жыл)
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«Шуақты көктем-2017» аймақаралық Турнир
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(Астана қаласы, 29.04.2017 ж.)
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Жастар арасындағы Қазақстан Республикасының Кубогі

  

(Алматы қаласы, 21-28.04.2017 ж.)
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2016 жыл 27-30 қыркүйек, cпорттық мектептер, спорттық клубтар, спорттық
интернаттар және Олимпиадалық дайындық орталықтары арасында Қазақстан
Республикасының Ашық Чемпионаты (Астана қ.)
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2016 жылы 28 маусым, гір тасын көтеруден Қазақстан Республикасының
Чемпионаты (Астана қаласы)
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2016 жылы 29 маусым, қол күресінен Қазақстан Республикасының Чемпионаты (Аст
ана қаласы)
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2016 жылы 21-24 маусым, құзға өрмелеуден табиғи жер бедерінде Қазақстан
Республикасы Чемпионаты (Бурабай, Ақмола облысы)
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30 мамыр - 6 маусым 2016 жыл, таеквондодан «Kazakhstan Open» Халықаралық
турнирі (Атырау
қаласы ).
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2016 жылы 29 мамыр, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай
ересектер мен жастар арасында асық атудан Астана қаласының Чемпионаты (Астан
а қаласы)
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18-21 мамыр 2016 жылы, киокушинкай-кан каратэдан Еуропа Чемпионаты (Болгари
я, Варна
қаласы
)
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2016 жылы наурыздың 18 мен 25 аралығында Алматы облысы Тамғалы Тас
шатқалында альпинизмнен таулы класстағы Орталық Азия Чемпионаты
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2016 жылы наурыздың 22 мен 29 аралығында  Оңтүстік Қазақстан облысы
Шымкент қаласында  өткен жекпе-жек сайысынан Қазақстан Республикасының
Чемпионаты
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{ignitegallery 51}
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2016 жылғы 13 наурыз,  «Масленица-2016» славян мерекесіне орай спорттық
іс-шара (А стана қаласы)
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2016 жылы 27 ақпан,  8 Наурыз Халықаралық Әйелдер күніне арналған «Бес тас»
ұлттық ойынынан Астана қаласының Чемпионаты
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2016 жылғы 26-28 ақпан, құзға өрмелеуден жастар және ересектер арасында
Қазақстан Республикасының Кубогі ( Астана қаласы)
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2016 жылғы 13 наурыз, Астана қаласының әуесқойлар командалар арасындағы
волейболдан V Ашық Чемпионатының алтыншы туры
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2016 жылғы 25-28 ақпан, спорттық туризмнен  Қазақстан Республикасының
Чемпионаты ( Акмола облысы Бурабай)
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2016 жылғы 18-23 ақпан, «Қауырсын» клубының 35-жылдығына арналған
бүркітшілердің республикалық турнирі ( Тараз қаласы)
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2016 жылғы 17-19 ақпан, қол күрестіру спортынан Қазақстан Республикасының
Чемпионаты ( Алматы қаласы) 
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2016 жылғы 13-14 ақпан, Сібір Федералды округінің Чемпионаты (Ресей
Федерациясы, Омбы қаласы)

  

{ignitegallery 43}
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2016 жылғы 21 ақпан, Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25-жылдығына
орай 16-шы «Қыс өрнегі» атты шаңғы фестивалі (
Астана қаласы, Есіл өзені жағалауы) 

  

{ignitegallery 42}
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Астана қаласының әуесқой командалар арасындағы 3 ақпанындағы жарыстың
нәтижесі.
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«Лень, сомнения, страхи вон!

  

  

 Новогодний марафон!»  атты ұранымен біздің клубттың спортшылары жүгіру
спортынан өздерінің белсенділіктерін көрсетті. 
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«Любительская лига по баскетболу» сезона 2012-2013г.г.

  

  {ignitegallery 29}
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Анатолий Храпатыйдың құрметіне арналған ауыр атлетикадан Астана қаласының
Біріншілігі.

  

  {ignitegallery 28}
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  Қол күресі спортынан Қазақстан Республикасының
Федерация Кубогы.
  {ignitegallery 27}
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Астана қаласының жастар және жасөспірімдер арасындағы ауырлыққа  құзға
өрмелеуден Ашық Кубогы.

  {ignitegallery 26}
  

  ................................................................................................................
...................................
  

  Открытый Чемпионат города Астаны среди любителей по
хоккею с шайбой
  {ignitegallery 24}
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  Жастар және жасөспірімдер арасындағы ашық жарыс
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  {ignitegallery 21}
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...................................
  2012 жылдын Конституция күні аясында өткен гір көтеру
спортынан жарыстың есебі
  {ignitegallery 20}
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...................................
  {ignitegallery 19}
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  Азия  Чемпионаты
  {ignitegallery 18}
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  Бурабай  шипажайының табиғи жер бедерінің тауында өткен
Қазақстан Республикасының  Чемпионаты.
  

  {ignitegallery 16}
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә Назарбаевтін жүлдесі үшін қазақ
күресінен «Қазақстан Барысы »  сайысына «Астана Қыраны» іріктеу турнирі
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өткізілді.
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  Астана қаласы бойынша қылмыстық жазасын өтеушілер
арасындағы жыл сайынғы спартакиада аясында өтетін қол
күрестіру және гір тасын көтеру спортынан жарыс
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Қазақстан Республикасының Жастар Чемпионаты
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  Құзға өрмелеу спорты бойынша Республикалық Спартакиадасының есебі.    {ignite
gallery 9}
 
 
...................................................................................................................................................
 
 
 
Чемпионат Республики Казахстан на отдельных руках 23-26мая 2012г.
г.Тараз
  

    {ignitegallery 10}    ..................................................................................................................
.................................     Астана қаласының Әуесқой
командалары арасындағы баскетболдан
  Ашық Чемпионатының салтанатты жабылу рәсімі.
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Чемпионат РК по туристскому многоборью ИЛИ 2012 (техника горного туризма)

  

4 Этап кубка РК по туристскому многоборью
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Голландия елінің Астана қаласының аптасы аясында

  

шайбалы хоккейден өтетін әуесқойлар арасындағы Дипломатиялық

  

Корпустың өкілдері мен Астана қаласы әкімдігі командаларының достық матчі
өткізілді
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  Отчет о соревнованиях
Чемпионат РК по туристскому многоборью (техника горного туризма)
3 Этап кубка РК по туристскому многоборью
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Астана қаласының әуесқой командалар арасындағы шайбалы хоккейден

  

Ашық Чемпионатының салтанатты жабылу рәсімі
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  Әуесқойлар арасындағы волейболдан Астана қаласының

  Ашық Чемпионатындағы ең мықты  командалардың ақтық сайысы!
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