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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL ROZPOCZYNA ODLICZANIE ROKU DO ROZPOCZĘCIA
ZIMOWYCH ŚWIATOWYCH IGRZYSK UNIWERSYTECKICH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ FISU W LAKE PLACID I ZAPLANOWANYCH NA 2023 ROK
Po raz pierwszy od 1972 roku region North Country powita elitarnych
zawodników zimowych sportów uniwersyteckich
Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w aktywnościach z okazji
odliczania roku do rozpoczęcia Zimowych Światowych Igrzysk Uniwersyteckich
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś oficjalne rozpoczęcie świętowania rocznego
okresu przygotowań do Światowych Igrzysk Uniwersyteckich organizowanych przez
FISU w Lake Placid i zaplanowanych na 2023 rok. Po 50-letniej nieobecności, zimowa
odsłona tego trwającego 11 dni kulturalno-sportowego wydarzenia powraca do Stanów
Zjednoczonych i Lake Placid w dniach 12-22 stycznia w 2023 roku.
„Stan Nowy Jork z dumą zaprasza na Światowe Igrzyska Uniwersyteckie,
zaplanowane na 2023 rok w Lake Placid, podczas których zaprezentuje reszcie świata
wszystko to, co mamy do zaoferowania”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki
organizacji tego wydarzenia na naszym podwórku, kibice i goście będą mieli okazję nie
tylko doświadczyć majestatycznego piękna Adirondacks, ale także podziwiać
rywalizację z udziałem jednych z najlepszych sportowców, jakimi mogą pochwalić się
światowe uniwersytety”.
W marcu 2018 roku Międzynarodowa Federacja Sportu Uniwersyteckiego
(International University Sports Federation, FISU) formalnie ogłosiła, że Lake Placid i
region North Country będą gospodarzami 31. edycji Zimowych Światowych Igrzysk
Uniwersyteckich. Igrzyska są drugą co do wielkości, po Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich, zimową imprezą sportową na świecie dla zawodników w wieku od 17 do
25 lat. W styczniu przyszłego roku spodziewamy się, że w zawodach weźmie udział aż
1600 sportowców z 50 krajów i 600 uniwersytetów, którzy będą rywalizować w 12
dyscyplinach i 86 wydarzeniach, z równą liczbą medali kobiet i mężczyzn.
Przyciągną również tysiące entuzjastów i fanów sportów zimowych do Lake Placid i
okolicznych miejscowości w regionie North Country, w tym Canton, North Creek,
Potsdam, Saranac Lake i Wilmington, ponieważ ci elitarni sportowcy będą walczyć o
medale w takich dyscyplinach, jak narciarstwo alpejskie, biathlon, narciarstwo biegowe,

curling, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo dowolne i freeski, hokej na lodzie mężczyzn i
kobiet, kombinacja norweska, łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze, skoki narciarskie,
snowboard i łyżwiarstwo szybkie (na długim torze).
Pełniący obowiązki prezydenta FISU, Leonz Eder, powiedział: „To niesamowite
widzieć, że Lake Placid może pochwalić się tak silnym sportowym dziedzictwem.
Obejmuje to organizację zarówno Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1932 i 1980 roku,
jak i Światowych Igrzysk Uniwersyteckich FISU w 1972 roku. W imieniu wszystkich
członków FISU życzymy wam wszystkiego najlepszego podczas dalszych przygotowań
do Igrzysk, które odbędą się już za rok. Nie mogę doczekać się wizyty w Lake Placid
przy okazji Uniwersyteckich Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w 2022 roku i
osobistego doświadczenia przygotowań do tych igrzysk”.

Dyrektor operacyjna Komitetu Organizacyjnego w Lake Placid, Ashley Walden,
powiedziała: „Minęło 50 lat odkąd Lake Placid i region North Country po raz ostatni
były gospodarzami Światowych Igrzysk Uniwersyteckich organizowanych przez FISU.
Jesteśmy zaszczyceni możliwością ponownego zjednoczenia ludzi z całego świata,
zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak i kulturowej. Z niecierpliwością odliczamy dni
pozostałe do rozpoczęcia Światowych Igrzysk Uniwersyteckich oragnizowanych przez
FISU w Lake Placid na 2023 rok”.
Aby uczcić rok do rozpoczęcia igrzysk, organizacja Lake Placid 2023 zorganizowała
kilka imprez w całym regionie. Są to m.in.:
- sobota, 15 stycznia i niedziela, 16 stycznia – imprezy na tarasach na Gore
Mountain w North Creek i Whiteface Mountain w Wilmington. Od południa do
16.00 narciarze, snowboardziści i goście mogą cieszyć się muzyką, konkursami
i nagrodami z każdego z tarasów na terenie ośrodka. Adirondack Mac, Lake
Placid 2023 – oficjalna maskotka Światowych Igrzysk Uniwersyteckich FISU –
również będzie odwiedzać każdy z ośrodków, pozować do zdjęć i podpisywać
autografy.
- poniedziałek, 17 stycznia – curling przy świetle księżyca w pełni na jeziorze Mirror
Lake Placid w godzinach 18:00-20:00. W programie imprezy muzyka na żywo,
ogniska i gorąca czekolada.
- piątek, 21 stycznia – Adirondack Mac uda się do Canton, gdzie żeńska drużyna
hokeja na lodzie SUNY Canton gra u siebie z rywalem SUNY Potsdam. Mac
będzie witać się z fanami i pozować do zdjęć. Krążek do hokeja opadnie na
lodowisko o godz. 19:00.
- sobota, 22 stycznia – Ceremonia podniesienia flagi Światowych Igrzysk
Uniwersyteckich FISU. To wydarzenie, zaplanowane na godzinę 14:30 w Mid's
Park w Lake Placid, oficjalnie potwierdza, że region North Country jest
następnym gospodarzem Zimowych Światowych Igrzysk Uniwersyteckich.

Prezes i dyrektor generalny Regionalnego Urzędu ds. Rozwoju Olimpijskiego,
Mike Pratt, powiedział: „Pracownicy ORDA są w pełni zaangażowani w to, aby
uczynić Światowe Igrzyska Uniwersyteckie wspaniałym doświadczeniem zarówno dla
sportowców, jak i widzów, dlatego z niecierpliwością czekamy na ich rozpoczęcie.
Jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by nasze trasy i lodowiska znów gościły
kibiców z całego świata”.
Pełniąca obowiązki Komisarza Empire State Development oraz prezes i
mianowana na stanowisko dyrektora generalnego Hope Knight powiedziała:
„Zimowe Światowe Igrzyska Uniwersyteckie pokażą światowej klasy
międzynarodowych sportowców w rywalizacji na obiektach i terenach narciarskich w
całym regionie North Country. Rząd stanu Nowy Jork poczynił bezprecedensowe
inwestycje w celu wsparcia infrastruktury turystycznej i sportów zimowych w regionie i
jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem odliczania do tego specjalnego wydarzenia,
które powita jeszcze więcej mieszkańców i gości w naszych społecznościach
Adirondack”.
Senator, Dan Stec, powiedział: „To świetna okazja do tego, aby pokazać światu
wyjątkowość północnej części stanu Nowy Jork. Igrzyska na długie lata przyczynią się
do zwiększenia świadomości nie tylko o Lake Placid, ale o całym regionie North
Country. Przyniosą one korzyści nie tylko sportowcom, którzy wezmą w nich udział, ale
także wpłyną na ich przyszłość, jednocześnie wzmacniając, wspierając i rozwijając
nasze lokalne przedsiębiorstwa”.
Burmistrz Lake Placid, Art Devlin, powiedział: „Kiedy w marcu 2018 roku Lake
Placid otrzymało możliwość organizacji Światowych Igrzysk Uniwersyteckich pod
nadzorem FISU, zaczęło tętnić życiem. Nasze obiekty olimpijskie zostały całkowicie
odnowione. Gdy Światowe Igrzyska Uniwersyteckie organizowane przez FISU
rozpoczną się w Lake Placid, wszystkie nasze obiekty będą na światowym poziomie i
będą służyć mieszkańcom Lake Placid przez wiele kolejnych lat. Igrzyska FISU
pozostawią po sobie spuściznę w postaci ulepszeń, które zostaną wprowadzone w
rejonie Lake Placid. Przystępne cenowo mieszkania, rewitalizacja głównej ulicy,
ulepszenia w hotelach i firmach, to tylko niektóre z nich. 12 stycznia 2023 roku Lake
Placid będzie gotowe i dumne, by po raz kolejny przywitać gości z całego świata”.
Nadzorca miasta North Elba, Derek Doty, powiedział: „To bardzo ekscytujący czas
dla miasta North Elba i całego regionu Adirondack. W miarę jak trwają przygotowania
do Światowych Igrzysk Uniwersyteckich, organizowanych przez FISU i zaplanowanych
na 2023 rok w Lake Placid, odliczanie do końca roku daje mieszkańcom i gościom
możliwość świętowania igrzysk i regionu, dowiedzenia się więcej możliwościach
zaangażowania się i pomocy, aby zapewnić, że będą to najlepsze igrzyska w historii”.
Nadzorca miasta Wilmington, Roy Holzer, powiedział: „Władze miasta Wilmington,
w którym znajduje się góra Whiteface Mountain, są bardzo podekscytowane
możliwością bycia częścią tych igrzysk. Cała nasza społeczność z radością powita
sportowców i gości w naszym regionie”.

Fani mogą śledzić przygotowania do Igrzysk na Facebooku, Instagramie i Twitterze
pod hasłami @lakeplacid2023, #lakeplacid2023.
Więcej informacji na temat Światowych Igrzysk Uniwersyteckich FISU Lake Placid
2023, można znaleźć na stronie www.lakeplacid2023.com.
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