
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/12/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

ווינטער  FISU 2023יאר קאונטדאון צו לעיק ּפלעסיד -גאווערנער האקול שטעלט אין גאנג איין 
 וועלט אוניווערסיטעט שפילן  

  
נארט קאנטרי נעמט אויף מיט צופרינדהייט עליטע קאלעגישע ווינטער ספארטלער דאס ערשטע   

  1972מאל זינט 
  

פובליק איינגעלאדנט אנטיילצונעמען אין אקטיוויטעטן צו פייערן איין יאר פון ווינטער טייל פון וועלט  
 אוניווערסיטעט שפילן  

  
ארום פייערונג פאר די  - יאר -גאווערנער האקול האט היינט אנאנסירט די עמטליכע אנהויב פון דער איין

טאגיגן קולטורעלע  -11לן. די ווינטער טייל פון דעם וועלט אוניווערסיטעט שפי FISU 2023לעיק ּפלעסיד 
אויסטויש און ספארט צוזאמקונפט קערט זיך צוריק צו די פאראייניגטע שטאטן און לעיק ּפלעסיד יאנואר  

 יעריגע איבעררייס. -50, נאך א  2023, 22ביז  12
  

שפילן צו לעיק ּפלעסיד און   וועלט אוניווערסיטעט FISU 2023״ניו יארק שטאלצירט זיך אויפצונעמען די 
״דורך   האט גאווערנער האקול געזאגט.ארויסווייזן אלצדינג וואס מיר האבן אנצובאטן פאר די וועלט,״ 

ליבהאבער און באזוכער נישט נאר האבן דער  -האלטן די שפילן אין אונזער אייגן ּבעקיַארד וועלן ספארט
ט פון די אדיראנדעקס, נאר אויך צו געניסן פון געלעגנהייט צו שפירן דער מאיעסטעטישער שיינקיי

פארמעסטן אין וועלכע עס וועלן אנטיילנעמען די בעסטע ספארטלער וואס די וועלט׳ס אוניווערסיטעטן 
 האבן אנצובאטן.״ 

  
( עמטליך FISU, האט דער אינטערנאציאנאלע אוניווערסיטעט סּפָארטס פעדערעישען )2018אום מערץ 

׳סטע אויפלאגע  31געמאלדן אז לעיק ּפלעסיד און דער נארט קאנטרי ראיאן וועט ראיאן וועט נעמען די 
ספארט ווינטער  -׳ט גרעסטע מולטי2פון די ווינטער וועלט אוניווערסיטעט שפילן. די געימס זענען די 

גישע ספארטלער צווישן די יארן  צוזאמקונפט אין דער וועלט, נאך די ווינטערדיגע ָאלימּפיקס, פאר קאלע
 1,600. קומענדן יאנואר׳ס צוזאמקונפט איז ערווארטעט צו צוציען אויף אזויפיל ווי 25און  17פון 

 86סּפָארטס און  12אוניווערסיטעטן זיך צו פארמעסטן אין  600לענדער און  50ספארטלער פון 
 מעדאלן.  צוזאמקונפט, מיט אן אייניגע צאל פרויען׳ס און מענער׳ס 

  
ליבהאבער צו לעיק ּפלעסיד און די ארומיגע נארט  - די געימס וועלן אויך צוציען טויזנטער ווינטער ספארט 

קאנטרי קאמיוניטיס, אריינגערעכנט קענטאן, נָארט קריעק, פאטסדעם, סאראנאק לעיק און ווילמינגטאן,  
עדאלן אין אלפינע סקיאינג,  אין משך דער צייט וואס די עליטע ספארטלער פארמעסטן זיך פאר מ

סקי, מענער און פרויען׳ס -קָאנטרי סקיאינג, קורלינג, פיגור סקעיטינג, פריסטייל און פרי-בייעטלאן, קרָאס
אייז האקי, נארדיק קאמבינירט, קורצע טרעק ספיעד סקעיטינג, סקי דזשָאמפינג, סנָאוּבָאורדינג און  

 ספיעד סקעיטינג )לאנגע טרעק(.  
  



״עס איז איבערראשענד צו זען ווי א שטאט  פרעזידענט לעאנז עדער האט געזאגט,  FISUדע אמטירנ
 1932ווי לעיק ּפלעסיד קען שאפן אזא שטארקע ספארט לעגאט. דאס נעמט אריין דאס האלטן סיי די 

ון וועלט אוניווערסיטעט שפילן. אין נאמען פ FISU 1972ָאלימּפיק ווינטער געימס, און דער  1980און 
, וואונשן מיר אייך אלעס גוטס אזוי ווי איר גרייט זיך פאר די שפילן וועלכע זענען איצט  FISUיעדן דא ביי 

 FISU 2022נאר איין יאר אוועק. איך קוק ארויס אויף צו באזוכן לעיק ּפלעסיד אויפ׳ן געלעגנהייט פון די 
באקומען א פערזענליכע איינדרוק פון  אוניווערסיטעט טשעמפיאנשיפ סּפיעד סקעיטינג צוזאמקונפט און 

 די פארברייטערונגען פאר די געימס.״  
  
  

לעיק ּפלעסיד ארגאניזירונג קאמיטע טשיעף אפערעיטינג אפיסער עשלי וואלדען האט געזאגט,  
יאר זינט לעיק ּפלעסיד און דער נארט קאנטרי ראיאן האבן לעצט אויפגענומען די   50״עס איז שוין 

FISU  אוניווערסיטעט שפילן. עס איז אונז א כבוד צו האבן דער געלעגנהייט ווידעראמאל  וועלט
צוזאמצוברענגען די וועלט אין סיי ספארט און סיי קולטורעלע אויסטויש. מיר קוקן ארויס צו דעם  

וועלט  FISU  2023קאונטדאון צו די איבעריגע טעג בעפאר עס הויבט זיך אן די לעיק ּפלעסיד 
 עט שפילן.״  אוניווערסיט

  
ארגאניזירט עטליכע  2023אויף צו פייערן בלויז איין יאר אוועק פון די געימס האט לעיק ּפלעסיד 

 צוזאמקונפטן לענגאויס דעם ראיאן. זיי רעכענען אריין:  
  

דעק פארטיס ביי גָאר מאונטען אין נָארט קריעק און    - 16און זונטאג, יאנואר  15שבת, יאנואר     ·
נאכמיטאג וועלן סקיער,   4אין ווילמינגטאן. צווישן מיטאג צייט און  ווייטפעיס מאונטען

סנאובאורדער און געסט קענען געניסן פון מוזיק, פארמעסטן און גורלות פון יעדע פון די באזע  
וועלט אוניווערסיטעט שפילן  FISU 2023, דער לעיק ּפלעסיד ׳אדיראנדעק מעק׳לָאדזש׳ס דעק. 

אפיציעלע מעסקָאט, וועט אויך זיך ארומדרייען ביי יעדע פון די רעזארטן, זיך שטעלן פאר  
 בילדער און אונטערשרייבן אוטאגראפיעס.  

  

שיין קורלינג אונטער דעם פולן לבנה אויף לעיק ּפלעסיד׳ס מירָאר  -לבנה  -  17מאנטאג, יאנואר     ·
. די פארברענגענישן וועלן אויך ארייננעמען לעבעדיגע מוזיק,  אוונט 8:00ביז  6:00לעיק פון 

 פייער פיטס און הייסע טשאקאלאד.  
  
קענטאן   SUNY׳אדיראנדעק מעק׳ לאזט זיך ארויס צו קענטאן, וואו די  -  21פרייטאג, יאנואר     ·

פאטסדעם. מעק וועט   SUNYפרויען׳ס אייז האקי טיעם נעמט אויף די קעגנאיבערדיגער טיעם 
ליבהאבער און זיך שטעלן פאר בילדער. די ּפָאק פאלט אום  - זיין אויפ׳ן פלאץ צו באגריסן ספארט

 אוונט.   7:00
וועלט אוניווערסיטעט געימס פאן הייבונג צערעמאניע. דער  FISUדי    - 22שבת, יאנואר     ·

נאכמיטאג ביי מיד׳ס פארק אין לעיק ּפלעסיד, צייכנט   2:30פארקומעניש, גע׳סקעדזשיול׳ט פאר 
 אפ עמטליך די נארט קאנטרי אלס די נעקסטע ווינטער וועלט אוניווערסיטעט שפילן אויפנעמער.  

  

  מייק פרעט האט געזאגט, CEOאויטאריטעט פרעזידענט און   ָאלימּפיק ראיאנישע אנטוויקלונג
שטאב מיטגלידער זענען פולקאם אנטשלאסן צו מאכן די וועלט אוניווערסיטעט געימס א ריזיגע  ORDA״

מיטלעבעניש פאר סיי די ספארטלער און סיי צוקוקער, און מיר ווארטן מיט חשק פאר די פארמעסטן זיך 
ונעמען די  אנצוהויבן. מיר זענען גוט פארגעגרייט פאר אונזערע טרעילס און רינקס ווידעראמאל אויפצ

  וועלט.״

  
דעזיגנירט -CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמטירנדע קאמיסיאנערין און פרעזידענט און 

״די ווינטער וועלט אוניווערסיטעט געימס וועלן ארויסווייזן ערשטראנקיגע  האוּפ נייט האט געזאגט, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-adirondack-mac-will-serve-official-mascot-lake-placid-2023-fisu&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cdfd15c6af0b24c738a6e08d9d5f7d046%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776082601020005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NCRbmEL1884DXSRvWzIwTGJrK6lxlUhDqQ5wxjNc594%3D&reserved=0


סקי ערטער לענגאויס די נארט  אינטערנאציאנאלע ספארטלער אין פארמעסט ביי צונויפקום זאלן און 
קאנטרי. ניו יארק סטעיט האט געמאכט פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען צו שטיצן דער ראיאן׳ס  

טוריזם און ווינטער ספארט אינפראסטרוקטור, און מיר ווארטן מיט חשק אנצוהויבן די קאונטדאון פאר  
איינוואוינער און באזוכער צו אונזערע  דער ספעציעלער פארקומעניש וואס וועט אויפנעמען נאך מער 

 אדיראנדעק קאמיוניטיס.״ 
  

״דאס איז גאר א גוטע געלעגנהייט ארויסצוווייזן פאר די וועלט ווי סטעיט דען סטעק האט געזאגט, 
ספעציעל אפסטעיט ניו יארק איז. די געימס וועלן ברענגען באקאנטשאפט נישט נאר פאר לעיק ּפלעסיד  
נאר אויך פאר דער גאנצער נארט קאנטרי ראיאן אויף פילע יארן אין דער צוקונפט. די געימס וועלן נישט  

טן די ספארטלער וועלכע וועלן זיך פארמעסטן אין זיי, נאר אויך באאיינפלוסן צוקונפטיגע נאר בענעפי
   ספארטלער, און אין דער זעלבער צייט פארבעסערן, שטיצן, און וואקסן אונזער ארטיגע ביזנעסער.״

  
ן דער  ״ווען לעיק ּפלעסיד איז צוגעטיילט געווארלעיק ּפלעסיד מעיאר ארט דעוולין האט געזאגט, 

FISU  איז לעיק ּפלעסיד געווארן א בינשטאק פון 2018וועלט אוניווערסיטעט געימס אין מערץ ,
אויפלעבונג. ביז דער - אקטיוויטעטן. אונזער ָאלימּפיק ערטער זענען דורכגעגאנגען א גענצליכע ווידער

וועלן אלע צוזאמקונפט  וועלט אוניווערסיטעט שפילן וועלן קומען צו לעיק ּפלעסיד,  FISUצייט וואס די  
 FISUערטער זיין ערשטראנקיג און וועלן זיין א טובה פאר לעיק ּפלעסיד פילע יארן אין דער צוקונפט. די 

געימס וועלן איבערלאזן א לעגאט אין די פארבעסערונגען וואס זיי וועלן ברענגען צו דעם לעיק ּפלעסיד  
עבונג און פארבעסערונגען צו אירע האטעלס און געגנט. צוגענגליכע הָאוזינג, מעין סטריט אויפל

, וועט לעיק ּפלעסיד זיין גרייט און 2023, 12אום יאנואר  ביזנעסער, אויף צו געבן עטליכע ביישפילן.
 שטאלץ אויף ווידעראמאל צו באגריסן די וועלט מיט א ברוכים הבאים.״  

  
דאס איז א באגייסטערדיגע צייט פאר  ״נארט עלבא טאון סופערווייזער דערעק דאטי האט געזאגט, 

נארט עלבא און די גרעיטער אדיראנדעק ראיאן. אזוי ווי פארברייטערונגען זעצן פאר ווייטער בעפאר די  
יאר קאונטדאון אנבאטן פאר  -וועלט אוניווערסיטעט געימס, טוט דער איין FISU 2023לעיק ּפלעסיד 

יען לכבוד די געימס און דעם ראיאן, זיך אויסלערנען מער  איינוואוינער און באזוכער א שאנס זיך צו פרי
 איבער וויאזוי אנטיילצונעמען, און העלפן פארזיכערן אז די זענען די בעסטע געימס ביז היינט.״ 

  
-״דער טאון ָאוו ווילמינגטאן, דער וואויןווילמינגטאן טאון סופערווייזער ראו האלזער האט געזאגט, 

ארט פון ווייטפעיס מאונטען, איז גאר באגייסטערט זיך צו באטייליגן אין די געימס. אונזער גאנצע  
 קאמיוניטי קוקט ארויס מיט חשק אויפצונעמען די ספארטלער און באזוכער צו אונזער ראיאן.״ 
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