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If the name “Sochi” makes you think 
of beach bums on sun loungers and 
hedonistic all-night parties, it will seem 
a strange place to bring together the 
most dedicated athletes from the 
world of winter sports. But when the 
2014 Winter Olympic Games are held 
in Sochi on 7-23 February, we will 
see that there is more to Sochi than 
summer sun and nightclubs. Russia is 
getting ready to live up to the Games’ 
slogan: Hot. Cool. Yours…

By Jonathan Campion
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Місто Сочі зазвичай асоціюється 
з розніженим пляжним відпо-
чинком та запальними вечір-
ками. Втім, зовсім скоро цей 
популярний чорноморський 
курорт приміряє на себе роль 
зимової столиці Росії, адже саме 
він 7-23 лютого прийматиме  
ХХІІ зимові Олімпійські ігри
 
Текст: Джонатан Камп’єн 

Зимова 
олімпіада 
2014 року  
в Сочі



events, several Olympic records have already been 
broken. These will be the most expensive ever Olympic 

Games (its budget is three times greater than for 
the London 2012 Summer Olympics; the transport 

links between Sochi and Krasnaya Polyana alone 
cost almost $10 billion). The Torch Relay across 

the Russian Federation is the longest (and 
coldest) in Olympic history, and will have 

travelled over 65,000 kilometres by the 
time the Olympic flame arrives at the 

Opening Ceremony. Sochi 2014 will also 
be the biggest ever Winter Olympics, 

with several new events added to the 
programme since the 2010 Games in 

Vancouver. Snowboard slopestyle, 
ski slopestyle, ski half-pipe, 

snowboard parallel slalom, team 
figure skating, team relay luge, 

mixed relay biathlon and 
women’s ski jumping will all 

be making their Olympic 
debut. 

These Games are also set to be the most comfortable for 
visitors to get around – they are the first Winter Olympics 
where spectators in each of the clusters will be able to 
easily walk between all venues. The most impressive of 
Sochi’s venues is the glass-walled Fisht Olympic Stadium –  
named after a local mountain, which offers views of both 
the Black Sea and Krasnaya Polyana from most of its 
40,000 seats. 

International stars: Ones to Watch
Sochi’s new stadia will host the world’s leading winter 
sports stars, many of whom won medals last time in 
Vancouver. Luger Felix Loch from Germany will attempt to 
retain his Olympic title; South Korean figure skater Yuna 
Kim, a superstar in her homeland, will be competing for 
the last time at the age of 23. 
Norway’s veteran skier Aksel Lund Svindal should dominate 
the slalom competitions, and as women’s ski jumping 
makes its Olympic debut, the favourite is teenager Sara 
Takanashi from Japan. America will be hoping for medals 
from alpine skier Lindsey Vonn, as well as two team 
members with perfect names for the Winter Olympics: 
snowboarder Shaun White and figure skater Gracie Gold. 
The very biggest names at Sochi will take the stage when 
the attention turns to ice-hockey – the most anticipated 
tournament at any Winter Games. Alexander Ovechkin 
and Pavel Datsyuk will lead the home nation’s charge at 
the Bolshoy Ice Dome and Shayba Arena, where Russia will 
come up against other favourites – the Canadian squad 
led by Sidney Crosby and Jonathan Toews, Sweden (with 
brothers Daniel and Henrik Sedin), and the all-round power 
of the USA. Sochi will also give the Finnish icons Saku Koivu 
and Teemu Selänne a last chance to win a gold medal.
Contenders at the Winter Games come mainly from the 
traditional medal-hungry nations – Canada, Germany, 
the USA, Norway, South Korea and Switzerland all topped 
the table in 2010 – but athletes from some snow-starved 
parts of the world are also making their way to Sochi. This 
year there will be competitors from Brazil, Cyprus, the 
Philippines… and even the tiny kingdom of Tonga. These 
Polynesian islands are sending to Russia a luger called 

S
ome 1,400 kilometres south of Moscow (and 
less than a two-hour flight from Kiev on one 
of UIA’s daily flights), the Black Sea resort 
of Sochi is Russia’s favourite holiday spot. 

Russian tourists from Vladikavkaz to Vladivostok travel 
in their millions to its beaches each summer. Although 
it has become famous as the Ibiza of the Caucasus, its 
potential for winter activities used to be a well-kept 
secret. But not any more.

Hot. Cool. Yours
Since Sochi was awarded the 2014 Games six years 
ago, Russia has spent over $50 billion in designing new 
cutting-edge snow and ice venues in the town, and 
developing world-class ski slopes and luge runs in the 
nearby Caucasus Mountains. Two Olympic Villages have 
been created – one in the 70,000-capacity Olympic Park 
in Sochi where the skating events will take place, and 
the other 50 kilometres away at Krasnaya Polyana, over 
6,000 feet up in the mountains of Krasnodar Krai, where 
the skiing, snowboard and bobsleigh competitors will 
be based. The Rosa Khutor Alpine Resort at Krasnaya 
Polyana will host competitions for 30 sets of Olympic 
medals in 15 disciplines. After the Olympics, the resort 
will offer winter sports fans almost 100 kilometres of 
ski slopes of different level of difficulty, including 13 
kilometres of Olympic level slopes. 
Sochi’s coastal and mountain clusters are just 30 minutes 
away from each other, thanks to new high-speed 
motorways and train links. The region has also invested in 
more luxury apartments, and over 80 brand-new hotels 
to accommodate Olympic guests from across the globe. 
Sochi will give a taste of modern Russia to visitors taking 
their first trip to the country – but it will also live up to 
some old Russian stereotypes. For example, the city’s 
streets really will have bears wandering through them, 
in the form of the Games’ mascot, Bely Mishka. 

Facts & Figures
Sochi will welcome more than 7,000 athletes from 
80 countries. But even before they arrive for the first 

Факти та цифри
За право піднятися на п’єдестал пошани в Сочі 
змагатимуться більш як 7000 спортсменів із 80 країн 
світу. Втім, декілька світових рекордів встановлено 
ще до початку Ігор. Зимова Олімпіада-2014 стане 
найдорожчою в історії. Бюджет Ігор втричі перевищує 
бюджет літньої Олімпіади 2012 року у Лондоні. Лише 
спорудження транспортної інфраструктури між 
Сочі та Красною Поляною обійшлося майже в $10 
мільярдів. Естафета олімпійського вогню Сочі-2014 
є найдовшою і наймасшатбнішою в історії зимових 
Олімпійських ігор: перш ніж запалати на церемонії 
відкриття 7 лютого, вогонь подолає більш як  
65 000 кілометрів за 123 дні. Програма олімпійських 
змагань включає рекордну кількість видів спорту. 
Серед олімпійських новинок – слоупстайл у фрістайлі 
та сноуборді, хафпайп у фрістайлі, командний 
паралельний слалом у сноуборді, командне фігурне 
катання, естафета в санному спорті, змішана естафета 
в біатлоні та стрибки з трампліна серед жінок.
Організатори Ігор подбали про комфорт відвідувачів –  
так, уболівальники зможуть зручно переходити від 
одного cпортивного майданчика до іншого. Найбільш 
видовищний серед олімпійських об’єктів –  
Олімпійський стадіон “Фішт”, названий на честь 
вершини Головного Кавказького хребта, – здатний 
вмістити до 40 000 глядачів. 

Світові зірки: у центрі уваги
Спортивні майданчики Сочі вітатимуть всесвітньо 
відомих зірок зимових видів спорту, багато з яких 
стали чемпіонами на попередній зимовій Олімпіаді 
у Ванкувері. Спробують втримати свої олімпійські 
титули німецький саночник Фелікс Лох та 23-річна 
південнокорейська фігуристка Юна Кім, для якої 
цьогорічна Олімпіада стане останньою у спортивній 
кар’єрі. Норвезький чемпіон-гірськолижник Аксель 
Лунд Свіндаль вважається фаворитом у супергіганті, 

В
ідстань від Москви до Сочі сягає 1400 кілометрів, 
а від Києва місто-курорт відділяють менш як дві 
години польоту на борту МАУ. Щоліта сюди на 
відпочинок приїздять не тільки мільйони росіян –  

від Владикавказа до Владивостока, а й іноземні туристи. 
Сочі здавна пишається славою “кавказької Ібіци”, а ось 
потужний гірськолижний потенціал курорту донедавна 
був менш відомим. Нині ситуація кардинально змінилася.

“Гарячі. Зимові. Твої”
Відтоді, як шість років тому Сочі обрали місцем 
проведення зимових Олімпійських ігор, Росія витратила 
понад $50 мільйонів на зведення суперсучасних 
спортивних майданчиків для зимових видів спорту, 
облаштування лижних і санних трас на схилах 
Кавказьких гір. За цей час тут виросло два олімпійські 
містечка. Безпосередньо в Сочі розмістився 
Олімпійський парк на 70 000 відвідувачів з льодовими 
аренами. Місто-курорт Красна Поляна, що за  
50 кілометрів від Сочі, прийматиме змагання з лижного 
спорту, сноубордингу та бобслею. На трасах нового 
гірськолижного комплексу “Роза Хутор” буде розіграно 
30 комплектів олімпійських медалей у 15 спортивних 
дисциплінах. Після закінчення Олімпіади “Роза Хутор” 
запропонує любителям зимових видів спорту близько 
100 кілометрів трас різної складності, у тому числі  
13 кілометрів трас олімпійського рівня.
Завдяки швидкісній автомагістралі та відмінному 
залізничному сполученню подорож між гірським та 
прибережним олімпійськими центрами займає лише  
30 хвилин. На території Сочі та Красної Поляни зведено 
понад 80 готелів, де зможуть комфортно влаштуватися 
спортсмени і вболівальники.
Візит до Сочі – чудова нагода для гостей з усього світу 
відкрити для себе сучасну Росію. Хоча не обійдеться без 
стереотипів. Так, вулицями Сочі блукатимуть… ведмеді. 
Щоправда, не справжні, а в костюмі талісмана Олімпіади –  
Білого ведмедика. 

Льодовий палац “Айсберг” прийматиме змагання з фігурного катання 

The Iceberg Skating Palace will play host to figure skating events 
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а лідером у стрибках з трампліна серед жінок 
називають японку Сару Таканасі. Сполучені Штати 
Америки очікують нагород від гірськолижниці Ліндсі 
Вонн, а також від учасників національної команди із 
символічними прізвищами – сноубордиста Шона Вайта 
та фігуристки Грейсі Голд.
Глядацька напруга сягатиме піку під час змагань із 
хокею на льоду – найбільш очікуваної події зимової 
Олімпіади. У льодовому палаці “Большой” та на льодовій 
арені “Шайба” збірна Російської Федерації з хокею з 
Олександром Овечкіним та Павлом Дацюком зійдеться у 
двобої з іншими фаворитами – збірними США, Канади (на 
чолі з Сіднеєм Кросбі та Джонатаном Тейвзом) та Швеції 
(зірками якої вважаються брати-близнюки Даніел і Генрік 
Седін). Останнім шансом здобути олімпійську золоту 
медаль у Сочі скористаються фінські кумири Саку Койву 
та Теему Селянне. 
Претенденти на головні нагороди зазвичай 
представляють традиційно сильні олімпійські нації – 
Канаду, Німеччину, США, Норвегію, Південну Корею та 
Швейцарію, які відзначилися 2010 року, проте учасників 
із сонячних континентів також не бракує. Цьогоріч у 
зимовій Олімпіаді візьмуть участь спортсмени з Бразилії, 
Кіпру, Філіппін і навіть крихітного королівства Тонґа, 
яке представлятиме саночник Фуахеа Семі. Спортсмен 
фінансував своє тренування в Європі, офіційно змінивши 
ім’я на Бруно Банані – за назвою німецького виробника 
білизни, який став спонсором атлета.
Станом на кінець грудня українська збірна здобула 
18 олімпійських ліцензій: 11 із біатлону, 6 із фігурного 
катання та 1 з шорт-треку. Кваліфікаційні змагання з 
інших видів спорту триватимуть протягом січня.

Культурна Олімпіада
Паралельно зі спортивними змаганнями у Сочі 
триватиме заключна частина Культурної Олімпіади, 
яка розпочалася 2010 року. Це низка різноманітних 

культурно-розважальних подій, 
в яких візьмуть участь понад 

5000 учасників із 70 регіонів 
Росії. Вхід на більшість заходів буде 

вільним. Програма складатиметься 
з найкращих номерів, які впродовж 

останніх років побачили більше трьох 
мільйонів глядачів. У Зимовому театрі Сочі 

виступатимуть солісти російського балету та 
Державного академічного ансамблю народного 

танцю імені Ігоря Моісеєва. Інші області Росії 
представлятимуть Кубанський козачий хор, 

дагестанський танцювальний колектив “Лезгінка”, 
Удмуртський державний театр фольклорної пісні 
і танцю “Айкай”, а також Чеченський державний 
ансамбль танцю “Вайнах”. 
Однією з найяскравіших подій Культурної Олімпіади 
стане Великий фестиваль мистецтв під патронатом 
народного артиста Росії Юрія Башмета, що об’єднає 
музику, театр, кіно та образотворче мистецтво. На 
відвідувачів Ігор чекають також численні майстер-
класи, де виконавці з арктичних регіонів Росії 
навчатимуть охочих традиційних танців і горловому 
співу. Гості зможуть також насолодитися виступами 
світових зірок, зокрема оперних співаків Барбари 
Фріттолі, Ервіна Шротта та Йена Бостріджа, піаніста 
Дениса Мацуєва і скрипаля Віктора Третьякова.

Fuahea Semi, who funded his training in Europe 
by legally changing his name to Bruno Banani – 
which is the name of the brand of German lingerie 
that sponsor him.
By late December, Ukraine has already 
secured 18 berths at Sochi: 11 for biathlon, 
6 for figure skating, and one for short track, 
with qualification in other sports still to 
be held in January. 

Cultural Olympiad
At the same time as the sporting 
competitions, Sochi will be host-
ing the 2014 Cultural Olympiad. 
These events, including Russian 
national dancing and theatre, 
will feature more than 5,000 
participants from 70 parts 
of Russia – and most of 
the performances will 
be free. The Cultural 
Olympiad began in 
2010, and in the 
past four years has 
travelled all over 
the Russian 
Federation; 
this Febru-
ary the 
acts that 
have 
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По закінченню олімПіади 
гірськолижний центр “роза Хутор” 
заПроПонує любителям зимовиХ видів 
сПорту близько 100 кілометрів трас 
різної складності, у тому числі 
13 кілометрів трас олімПійського рівня

Критий стадіон “Адлер-Арена” 
прийматиме змагання з 

ковзанярського спорту 

The Adler Arena Skating Centre 
will host the speed skating events 

After the Olympics, the rOsA KhutOr 
Alpine resOrt will Offer winter spOrts 
fAns AlmOst 100 KilOmetres Of sKi 
slOpes Of different level Of difficulty
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Паралімпійські ігри-2014
У зимовій Паралімпіаді, що відбудеться в Сочі на 
тих самих локаціях 7-16 березня, візьмуть участь 
не менш талановиті спортсмени і спортсменки, 
наділені неабиякою мужністю та завзяттям. Однією 
з найочікуваніших подій стануть змагання з 
гірськолижного спорту серед жінок, фаворитками 
якого вважаються Генрієтта Фаркасова із Словаччини, 
Марі Боше із Франції та Олександра Францева з Росії. 
Російський следж-хокеїст Дмитро Лісов не менш 
талановитий, як його співвітчизник Олександр Овечкін, 
а американський пара-сноубордист Еван Стронг (з 
англ. “сильний”), виправдовуючи своє гучне прізвище, 
теж націлився на золото. (Про Паралімпійські ігри-2014 
читайте в лютневому випуску “Панорами”). 

Початок зимової Олімпіади-2014 не за горами: спортсмени 
з нетерпінням очікують на свій шанс на перемогу та 
визнання, а організатори обіцяють представити світові 
оновлене місто Сочі. Долучіться до свята спорту разом з 
МАУ! Цього разу, можливо, засмагнути вам не вдасться… 
Але гарантуємо – буде гаряче!

been the most popular will have 
the chance to perform again for an inter-

national audience in Sochi. Sochi’s Winter 
Theatre will host a gala concert by members of 

the Russian National Ballet and performances of 
the Igor Moiseev Ballet. Other oblasts will be rep-

resented by the Kuban State Cossack Choir, Lezginka 
Dance Group from Dagestan, the Aikai Udmurt Thea-

tre of Folk Song and Dance, and the Vaynakh Chechen 
State Dance Group.
There will also be a Festival of Art, arranged by the 
celebrated artist Yury Bashmet, which will showcase 
the best of Russian cinema, art, theatre and music. For 
visitors to the Games who wish to get closer to the 
action there will be master-classes, where performers 
from Russia’s Arctic regions will teach traditional 
dancing and throat singing. On the fringes of the 
Olympic Villages, guests to Sochi will be able to drop in 
on performances by international stars, including opera 
singers Barbara Frittoli, Erwin Schrott and Ian Bostridge, 
contemporary pianist Denis Matsuev, and violinist Viktor 
Tretyakov.

The Sochi 2014 Paralympic Games
The Paralympic Winter Games, which take place at the 
same venues on 7-16 March, will feature sportsmen and 
women every bit as skilful, and charged with even more 
courage. The most hotly contested event at Krasnaya 
Polyana could be the women’s alpine skiing, where 
only one of Henrietta Farkasova from Slovakia, Marie 
Bochet of France and Russian Alexandra Frantseva 
can take the gold medal. In the men’s events, Russian 
ice sledge hockey player Dmitry Lisov will be just as 
influential as his compatriot Alexander Ovechkin, while 
American snowboarder Evan Strong – another excellent 
name for an Olympian – will have his sights on a gold 
medal. (There will be a dedicated article on the 2014 
Paralympic Games in February’s Panorama).

The start of the Winter Olympics can’t come soon 
enough for athletes desperate to take their chance at 
glory, and organisers excited to present Sochi’s winter 
makeover to the world. Join them next month with 
UIA: you may not leave with a suntan this time, but that 
doesn’t mean it won’t be hot… 

getting there 
From 1 February, UIA offers daily (on 6 and 24 February twice-daily) 
non-stop flights from Kiev and other Ukrainian cities to Sochi. 

ЯК ДІСТАТИСЯ 
Починаючи з 1 лютого авіакомпанія МАУ пропонує прямі щоденні (6 і 24 
лютого двічі на день) рейси з Києва та інших українських міст до Сочі.

1. Олександр Овечкін

Alexander Ovechkin 

2. Ліндсі Вонн

Lindsey Vonn

3. Сара Таканасі

Sara Takanashi 

4. Шон Вайт

Shaun White
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Сноубордистка Аннамарі 
Чундак з Ужгорода – про 
підготовку до Олімпіади:  
— Як готуєтеся до Олімпіади – 
фізично й психологічно? 
— Підготовка до сезону 
почалася ще в липні. Все літо 
й осінь ми тренувалися в 
Швейцарії, на льодовиках на 
висоті 3500 метрів над рівнем 
моря. Побувала також на двох 
велозборах у селі Кострино 
на Закарпатті. Цього було 
більше ніж достатньо, щоб я 
почувалася впевнено фізично 
і технічно. Що ж стосується 
психологічної підготовки, 
то я читаю багато книжок із 
психології та саморозвитку, 
займаюся йогою.
— Які ваші улюблені зимові види 
спорту, окрім сноубордингу? За 
кого вболіватимете в Сочі?
— Я люблю гірські лижі та 
хокей. Буду підтримувати всіх 
українських спортсменів, а 
надто триматиму кулаки за 
наших гірськолижників, з якими 
приятелюю. 

Snowboarder 
Annamarie 
Chundak, 
from 
Uzhhorod, 
reveals 
how she is 
training for 
Sochi:
— How are 
you preparing physically and 
psychologically? 
— My preparations began 
in July. We spent all summer 
and autumn in Switzerland, 
training at 3,500 metres above 
sea level. There were also 
two competitions in Kostryno 
in the Carpathians. After 
this I felt confident enough 
physically and technically. 
As for the psychological side 
of my training, I read a lot 
about psychology and self-
development, and also do yoga.
— Besides snowboarding, what 
are your favourite winter sports? 
Which Ukrainian and international 
stars will you be cheering for in 
Sochi?
— I love downhill skiing and 
ice-hockey. I’ll be supporting 
everyone, especially the rest of 
the Ukrainian team. I’ll keep my 
fingers crossed for our skiers.

впЕрЕд 
до 

пЕрЕмоГи
Учасники збірної 

України поділилися з 
“Панорамою” своїми 

олімпійськими надіями

23-річний харківський фігурист 
Дмитро Дунь (виступає в парі з 
американкою Шивон Хікін-Кенеді) 
розповів про проходження кваліфікації 
до Ігор:
— Чемпіонат світу з фігурного катання 
2013 року в Канаді мав вирішальне значення 
для відбору на зимові Олімпійські ігри. Які 
ваші враження від чемпіонату, на якому вам 
вдалося вибороти лізенцію для України? 
— Я твердо знав, що ми маємо виступити 
вдвічі краще, щоб досягти своєї мети – 
можливості поїхати на зимову Олімпіаду-
2014. Ми зайняли 14-те місце, і це дало 
нам змогу отримати кваліфікацію. 
— Як ви оцінюєте свої шанси? Кого 
вважаєте головними конкурентами?  
— Всі учасники Олімпіади є конкурентами. 
Ми маємо викластися на 200%, і тоді наші 
результати значно перевищать очікування. 
Мені дуже хотілося б повторити успіх 
українців Олени Грушиної і Руслана 
Гончарова, які вибороли 
бронзу зимових 
Олімпійських ігор-
2006.

23-year-old figure 
skater Dmytro Dun 
(competes with his 
American-born partner 
Siobhan Heekin-Canedy), 
from Kharkov, tells us about 
his experience of qualifying for the Games: 
— The 2013 World Figure Skating 
Championships in Canada was crucial to 
countries securing places at the Olympics – 
which you managed for Ukraine. Tell us a little 
about that championship.
— We knew at this championship places 
to the Sochi Olympics would be awarded, 
so it became twice as important for me 
to perform well. I’m glad we got 14th 
place there, as it allowed us to bring the 
qualification back home.
— How do you rate your chances? Who’s your 
biggest competitor?
— All contestants are competitors. We 
need to give it our all, 200%, and then our 
results will be much better than expected. I 
would really like to repeat the achievement 
of Ukranians Olena Hrushina and Ruslan 
Honcharov who brought home the bronze 
from the Olympic Games in 2006.

Біатлоністка Олена 
Підгрушна з Тернополя 
зважує шанси України:
“Шанс на перемогу є 
завжди. Наша команда – 
одна з найсильніших у світі, 
тож, звісно, ми націлені на 
перемогу. Хоча готові до 
дуже жорсткої конкуренції –  
врешті решт, це ж Олімпій-
ські ігри!”

Ukrainian biathlete Olena 
Pidgrushna, from Ternopil, 
weighs up Ukraine’s 
chances:
“There’s always a chance to 
win. Our team is one of the 
strongest in the world and of 
course we are targeting vic-
tory. But there will be some 
very tough competition: it’s 
the Olympic Games after all!”

the rAce 
to Sochi
Panorama catches up 

with some of Ukraine’s 
most exciting Winter 

Olympians
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