
 

Almaty 2022 — A melhor experiência ao atleta e neve 
natural profunda confirmados pelo relatório de avaliação 

do COI 

ALMATY, Cazaquistão e LAUSANNE, Suíça, 9 de junho de 2015 /PRNewswire/ -- A 
Comissão de Avaliação de 2022 do COI, liderada pelo membro do COI Alexander Zhukov e 
pelo Diretor Executivo dos Jogos Olímpicos do COI, Christophe Dubi, divulgou hoje seu 
relatório sobre a candidatura de Almaty aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2022. O 
Comitê da Candidatura de Almaty sente-se muito motivado e agradecido pelo conteúdo do 
relatório. 

Para visualizar o comunicado multimídia à imprensa, acesse: 
http://www.multivu.com/players/English/7548551-almaty-2022-ioc-evaluation-report/ 

O conteúdo do relatório deriva da visita bastante cordial, produtiva e bem-sucedida da 
Comissão de avaliação de Almaty em fevereiro de 2015. O relatório dá um claro sinal de 
que a segunda candidatura de Almaty para os Jogos Olímpicos de Inverno tira grande 
proveito de sua experiência em sedear vários eventos esportivos de inverno importantes 
como os bem-sucedidos Jogos de Inverno da Ásia em 2011, a Universiade de 2017 ou, 
recentemente, o Campeonato mundial nórdico de esqui Sub-23 em 2015. O sucesso de 
Almaty em sedear eventos prova que ela está bem preparada para sedear os Jogos 
Olímpicos de Inverno de acordo com os mais elevados padrões em 2022. 

Andrey Kryukov, vice-presidente da candidatura da Almaty 2022, declarou: «Em primeiro 
lugar, queremos agradecer o Comitê Olímpico Internacional, a Comissão de Avaliação, o 
membro do COI Alexander Zhukov e o Diretor Executivo dos Jogos Olímpicos, Christophe 
Dubi, mais uma vez pela visita bastante produtiva a Almaty em fevereiro e pelo relatório que 
eles fizeram com base nessa visita. O relatório declara claramente que a visão de Almaty 
está totalmente inserida na Agenda Olímpica de 2020 e que o plano de desenvolvimento de 
esportes de longo prazo da cidade — um plano que se iniciou em 2011 com a realização 
dos Jogos de Inverno da Ásia — está funcionando. Almaty já investiu mais de um bilhão de 
dólares americanos no desenvolvimento de instalações para esportes de inverno, e terá 
80% de todas as instalações necessárias para sedear os Jogos de Inverno concluídas até 
2017». 

Siga @RealAlmaty2022 no TBC 

CONTATO: Para informações detalhadas, contate: Zhuldyz Baimagambet, Almaty 2022 Cidade 
Candidata, Relações com a imprensa, @: z.baimagambet@almaty-2022.org, Tel.: +7(727)3132347 
http://www.almaty-2022.org/ 

 

 


