
 
Um novo clube presidencial poliesportivo "Astana" será apresentado 

em Astana 

ASTANA, Cazaquistão, julho de 2013 /PRNewswire/ -- A apresentação oficial do Presidential 
Professional Sports Club "Astana" (Clube Presidencial de Esportes Profissionais) foi 
realizada em Astana no dia 4 de julho. 

Para ver o Comunicado Multimídia da Notícia, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/61939-new-astana-presidential-professional-sports-club 

Organizado no fim de 2012, o Presidential Club "Astana" reúne sob sua marca própria os 
melhores clubes esportivos cazaques – uma Equipe de Ciclismo Profissional de excelência 
internacional "Pro Team Astana", Clubes de basquete e futebol, Superclube de hockey 
"Barys", "Astana Dakar Team", boxeadores de "Astana Arlans", as equipes de polo aquático 
e equestre, um projeto exclusivo para o desenvolvimento da luta livre nacional, o 
"Kazakhstan Barys". Sob a bandeira do "Astana" Professional Club também estão o duas 
vezes campeão olímpico de levantamento de peso Ilya Ilyin e medalhista do campeonato 
mundial de patinação artística Denis Ten. 

O "Astana" PPSK é uma associação moderna que se adapta às últimas tendências no 
campo de associação de gestão de esportes, projetada para fortalecer o apoio público para 
os esportes e a imagem positiva do Cazaquistão no mundo. Há muitos exemplos de bem 
sucedidos clubes esportivos multifuncionais no mundo. Basta lembrar os gigantes dos 
esportes como Real Madrid, CSKA Moscou e Barcelona. 

É por isso que o evento contou com a presença do lendário jogador português Luis Figo, o 
melhor jogador do mundo eleito pela FIFA (2001), que jogou para clubes como "Barcelona" e 
"Real Madrid" e um renomado goleiro de futebol alemão do "Bayern de Munique", Oliver 
Kahn. 

Luis Figo expressou confiança de que o Clube serviria como um poderoso incentivo para o 
desenvolvimento dos esportes no Cazaquistão. 

Cumprimentando os membros do Presidential Club "Astana", Oliver Kahn aconselhou os 
atletas: "Lutem com todas as suas forças em cada jogo, é assim que as taças são 
conquistadas. Lembrem-se de que cada uma de suas vitórias é uma alegria para seus fãs". 

E o Presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, observou: "O projeto recebeu o apoio 
dos maiores especialistas do mundo no campo de consultoria esportiva e será desenvolvido 
no futuro em parceria com eles". 

Aliás, o Diretor Executivo da Payne Sports Media Strategies SA, ex-diretor de Marketing do 
Comitê Olímpico Internacional, Michael Payne, valorizou muito essa iniciativa e concordou 
em considerar a possibilidade de cooperação com seu desenvolvimento na arena 
internacional. 

Atletas do Clube "Astana" também receberam cumprimentos da lenda do mundo do hockey, 
um atacante do "Washington Capitals" NHL Club, Alexander Ovechkin. De acordo com ele: 
"O apoio do governo para o desenvolvimento do esporte é muito importante. A estabilidade 
financeira aumenta a força e a independência do Clube, e ajudará o Clube Presidencial 
"Astana" a carregar a bandeira da vitória no futuro". 



Durante o evento, o Presidente da República do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev recebeu 
o título de Presidente Honorário do "Astana" Club, como o cérebro deste Clube. 

Mais de 30 campeões olímpicos cazaques, estrelas do esporte mundial, diretores e patronos 
de clubes esportivos famosos do mundo, a liderança da nação se tornaram participantes e 
convidados dessa apresentação. 
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