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MENSAGEM DO PRESIDENTE
JOE CAMPBELL - PVPA PRESIDENTE

Em nome do Conselho PVPA, desejo recebê-lo enquanto lê a 1ª edição do
Newsletter PVPA. Eu realmente espero que você goste deste boletim, pois
tanto trabalho foi dedicado a essa produção.
Devo dar um “obrigado” e “ótimo trabalho” a Vanessa Redes e Cris Figueira,
como responsáveis pela criação desta primeira edição. O boletim PVPA será
publicado duas vezes por ano (abril e outubro). Para que este boletim seja
benéfico e informativo, precisamos da sua contribuição. Por favor, envie
informações sobre competições, treinamentos e outros acontecimentos para
todas as disciplinas do nosso esporte.
O objetivo deste boletim é fornecer outro caminho para mantê-lo atualizado
com os eventos na Pan América e no World ParaVolley. Esperamos que você
goste deste novo meio de mídia social. Lembre-se de verificar também o nosso:
Website (www.paravolleypanam.com),
Facebook page (www.facebook.com/worldparavolleypanam)
and Instagram (www.instagram.com/paravolleypanam).
Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram oficialmente adiados por um ano.
A nova data das Paralimpíadas será de 24 de agosto a 5 de setembro de 2021. Desejo a todos os atletas
tudo de bom, pois você terá mais de um ano até mostrar ao mundo suas excelentes habilidades atléticas.
Por fim, vivemos tempos difíceis agora por causa da pandemia de Coronavírus (COVID-19). Espero que
cada um de vocês e suas famílias estejam bem, pois enfrentamos esses momentos traumáticos. Por favor,
siga as leis atuais em seu país, pois tenho certeza que muitas mudaram para salvar vidas, e peço a cada um
de vocês que se mantenha atualizado com suas diretrizes de saúde pública. Seja esperto, fique seguro ...
viva mais!

Desejando a cada um de vocês tudo de bom!
Joe Campbell
PVPA, Presidente

EVENTOS EM
2020
AFRICAN PARA GAMES
Voleibol Sentado, Rabat, Morroco
21 to 26 Janeiro 2020

ASIAN PARA GAMES
Voleibol Sentado, Manila,
Philippines 18 to 25 Janeiro 2020

IWAS WORLD GAMES
Voleibol Sentado, Ratchasima,
Thailand 20 to 28 Fevereiro 2020

FINAL QUALIFIER FOR
TOKYO 2020 - WOMEN
Voleibol Sentado , Halifax, Canadá
26 to 29 Fevereiro

FINAL QUALIFIER FOR
TOKYO 2020 - MEN
Voleibol Sentado , Edmond,
Oklahome, USA 16 to 21 Março
2020

WORLD CUP
Voleibol Sentado, China 21 to 28
Abril 2020 - Alterou a sede e em
espera pelo COVID-19

TOKYO 2020
PARALYMPIC
Voleibol Sentado, Tokyo, Japan, 25
Agosto até 06 Setembro 2020

BEACH PARAVOLLEY
WORLD CHAMPIONSHIP
SERIES
1ª - China - Date TBA
2ª - USA - Date TBA
3ª - TBA

IWAS GUTTMANN
GAMES
Beach ParaVolley, Lanzarote,
Spain 19 até 23 Novembro 2020
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COVID-19
AFETANDO O PARAVOLLEY
Torneio de Qualificação de Tóquio
2020 - O torneio masculino deveria
ocorrer em março, mas foi cancelado
devido à pandemia do COVID-19.

A Copa do Mundo 2020
(anteriormente Intercontinental
Cup) aconteceria na China em
abril. Foi realocado para o Egito e
agora está em espera devido à
pandemia do COVID-19.

Como todos sabemos, o Coronavírus agora se espalhou para quase todos os
países do mundo. Acreditamos que todos podemos concordar que mudou a
maneira como fazemos as coisas diariamente. A maioria, senão todos os
países da zona PVPA agora têm quase todas as empresas fechadas, exceto
mercados e alguns restaurantes. Com tantos fechamentos, é muito difícil
seguir nossa vida diária.
Pedimos a cada um de vocês que siga as instruções e diretrizes que seus
governos estão estabelecendo. Eles estão fazendo isso pela segurança e
bem-estar de todos os cidadãos daquele país. Salvar a vida dos cidadãos
é a principal preocupação, pois está sendo produzida uma cura para
erradicar esse vírus.
Até hoje (20 de março de 2020), apenas os Estados Unidos estão no top
10 por ter a maior quantidade de casos em um país. Oramos para que
esses números para TODOS os países diminuam rapidamente e que
uma cura possa ser encontrada em breve

PAGE 03

SALVE A DATA
PRÓXIMOS EVENTOS PARA 2021

PVPA EVENTOS

ZONAL CHAMPIONSHIPS
YOUTH PARAPAN AMERICAN GAMES
Bogota, Colombia

WORLD PARAVOLLEY EVENTOS

WORLD SUPER 6 MENS - TBA
WORLD SUPER 6 WOMENS - TBA
IWAS WORLD GAMES - 9-16 August
Sochi, Russia - October

BEACH PARAVOLLEY WORLD CHAMPIONSHIP
SERIES - TBA

"O MAIS IMPORTANTE É TENTAR INSPIRAR AS
PESSOAS PARA QUE ELAS SEJAM ÓTIMAS NO QUE
QUISEREM".

KOBE BRYANT
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SALVE A DATA
PRÓXIMOS EVENTOS
2022
Final Qualifiers for the 2022 Sitting Volleyball World
Championships
Sitting Volleyball WORLD CHAMPIONSHIP
Asian Para Games - Hangzhou, China 9-15 Oct
IWAS Youth Games (U23) South Africa or USA
Beach ParaVolley World Championship Series

2023
Zonal Championships
Para Pan American Games , Santiago, Chile 17-25
November (Incl PVPA Zonal Championship)
World Super 6 Mens
World Super 6 Womens
Youth Sitting Volleyball Zonal Championship
Beach ParaVolley World Championship Series

2024
Final Qualifier for Paris 2024 Games Sitting
Volleyball Men
Final Qualifier for Paris 2024 Games Sitting
Volleyball Women
Sitting Volleybal World Cup
2024 Paris Paralympic Games, France 28 August to
8 September
Youth Sitting Volleyball Zonal Championship
Beach ParaVolley World Championship Series

"NO MOMENTO EM QUE VOCÊ DESISTE, É O MOMENTO
EM QUE DEIXA OUTRA PESSOA VENCER." KOBE BRYANT

COMO SER SEDE
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Por que o World ParaVolley introduziu
um processo de licitação?

A imagem e a reputação do esporte do
Paravolley são melhor caracterizadas pela
qualidade e eficiência organizacional dos
torneios da PVPA. A fim de proporcionar às
nações anfitriãs interessadas a oportunidade
de desenvolver o esporte.
Um processo de licitação é uma primeira
etapa importante para determinar se um
organizador tem capacidade e recursos para
organizar um evento, ajudando assim a
eliminar custos desnecessários. Além disso, o
procedimento garante um nível de justiça,
garantindo que todas as partes interessadas
tenham acesso ao mesmo nível de informação
- incluindo as regras, regulamentos e padrões
esperados da federação internacional - no
momento da licitação.
Os procedimentos estão em vigor para ajudar qualquer organizador em potencial a
preparar sua oferta e entender claramente suas obrigações para com a PVPA. Dessa
forma, a PVPA busca fornecer consistência na forma como seus torneios são organizados
e apresentados, levando a um maior nível de sucesso para os organizadores.

Para obter mais informações e formulários de inscrição para sediar e organizar,
visite nosso site em "Para ser um anfitrião" ou entre em contato:
Diretora Esportiva: Cristiana Figueira –
Presidente:
Joe Campbell
–

c.figueira@globo.com
panamerica@worldparavolley.org

FILIAÇÃO
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Confira todas as nossas nações membros
Como se tornar um membro da
World ParaVolley / Pan America

Hoje, temos oito nações membros e gostaríamos de expandir para alcançar
todas as Américas. Nossa missão é levar todas as disciplinas do ParaVolley
para todos os cantos do nosso continente, porque além de ser um esporte, é
uma forma de inclusão.
A afiliação mundial à ParaVolley está aberta aos países:
Comitê Paralímpico Nacional (NPC), ou um
Federação Nacional de Voleibol aprovada pelo NPC ou um
Federação Nacional de Esportes para Deficientes, aprovada pelo NPC.
Todos os membros devem aceitar a Constituição e as Regras e
Regulamentos da World ParaVolley, além de pagar a taxa de associação. Ao
pagar a taxa e assinar o Formulário de Associação, o Membro aceita a
Constituição World ParaVolley, as Regras e Regulamentos da World
ParaVolley , o Código de Classificação World ParaVolley, o Código Médico e o
Código Antidopagem e todas as outras obrigações dos membros,
financeiras e outras. Só pode haver um órgão reconhecido por nação.
As taxas de associação são calculadas a cada dois anos e pagas a cada ano.
O ano da associação é o ano civil (1 de janeiro a 31 de dezembro).
Se você deseja se tornar um membro, visite nosso site e você pode
encontrar
um
link
para
"Torne-se
um
membro"
http://paravolleypanam.com/

NOVIDADES SOBRE A PVPA
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Algumas notícias importantes! Você tem algo para
compartilhar?
A JOGADORA DANIELLE ELLIS DE VOLEIBOL SENTADO DO
CANADÁ FOI SELECIONADA COMO A ATLETA ALLIANZ DO
MÊS EM FEVEREIRO
Depois de liderar a campanha para a vaga na paralímpiada de
Tóquio 2020 na qualificação para a World ParaVolley em Halifax,
Canadá.
Ellis foi nomeada a jogadora mais destacada do torneio, com 47
pontos, 12 ases, 12 bloqueios.
Ela recebeu 48% dos votos do público. O atleta de taekwondo do
Senegal Ibrahima Seye, que venceu os 75 kg masculino no Torneio
de Qualificação Africano para Tóquio 2020, ficou em segundo lugar
na pesquisa, com 37%.
Ele foi seguido pelo esquiador alpino dos Estados Unidos Thomas
Walsh, com 11%. O esquiador nórdico norte-americano Oksana
Masters e o esgrimista tailandês Saysunee Jana também estavam na
lista.
As indicações são compiladas a partir de envios de Comitês
Paralímpicos Nacionais (NPCs) e Federações Internacionais (FIs)..

ADIADO OS JOGOS OLÍMPICOS E
PARALÍMPICOS DE TÓQUIO 2020
A propagação sem precedentes e imprevisível do
surto viu a situação no resto do mundo se deteriorar.
Ontem, o diretor-geral da Organização Mundial da
Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse
que a pandemia do COVID-19 está "acelerando".
Atualmente, existem mais de 375.000 casos
registrados em todo o mundo e em quase todos os
países, e seu número está aumentando a cada hora.
Nas atuais circunstâncias, e com base nas informações fornecidas hoje pela OMS, o Presidente do COI e o
Primeiro Ministro do Japão concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada de Tóquio devem ser
remarcados para uma data posterior a 2020, mas o mais tardar no verão de 2021, para proteger a saúde
dos atletas, todos os envolvidos nos Jogos Olímpicos e na comunidade internacional.
Esta é a primeira vez, na era moderna, que os Jogos Olímpicos foram adiados. Eles foram cancelados em
três ocasiões: 1916, 1940 e 1944, por causa da Primeira e Segunda Guerras Mundiais.
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PVPA NA ATIVIDADE
Nossos Times e Staff em ação

QUALIFICATÓRIO FINAL PARA
TÓQUIO 2020 - FEMININO
Em Halifax, Nova Escócia, Canadá, durante o torneio
de qualificação para o Tóquio 2020, tínhamos, além
da equipe pan-americana que sediou o torneio e
chegou a ser campeã, vários membros da equipe da
nossa zona.
Delegado técnico Joe Campbell (nosso presidente),
classificadores (Rafael e Malcon do Brasil, Louise e
Saro do Canadá), árbitros (Flavio do Brasil e Carlos
da Colômbia), Pierre Farmer (delegado de árbitros
do Canadá), Phil (gerente geral da WPV - Canadá),
Wayne (vice-presidente da WPV - Canadá) e Lori
mídia (presidente da Regras do Jogo de Praia WPV EUA).

EXIBIÇÃO E TREINAMENTOS
Também neste ano, tivemos duas grandes fases de
treinamento com nossas equipes nesta zona.
Primeiro no Brasil, o time masculino recebeu o time
da Ucrânia, para uma série de jogos, incluindo a
participação da TV local.
Para as mulheres, a equipe dos EUA recebeu as
meninas do Brasil e da Rússia em Denver, Colorado
- EUA, para três dias de jogos entre as equipes que
se preparavam para Tóquio 2020

SPOTLIGHT
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Ronaldo Chaves e sua brilhante carreira
na World ParaVolley

Para a 1ª edição do PVPA NEWSLETTER, gostaríamos de
destacar o Sr. Ronaldo Chaves.
Ronaldo Chaves, árbitro brasileiro da World ParaVolley, com
grande destaque mundial, fez o curso (WOVD) em 2006 na
cidade do Rio de Janeiro e recebeu seu escudo de árbitro
internacional em 2008. Ele atuou por 13 anos como árbitro no
cenário mundial, tendo participado dos eventos mais
importantes, como três Paralimpíadas (Pequim, Londres e Rio de
Janeiro), Campeonatos Mundiais, Copa Intercontinental e
Campeonatos Zonais.
Em 2013, foi apontado como membro do Conselho de
Administração da PVPA no cargo de Comissário de Arbitragem
e, portanto, continua trabalhando em nome da World ParaVolley
e em conjunto com os árbitros da zona Pan-Americana. Ronaldo
também é membro da Comissão Mundial para árbitros de vôlei ParaVolley (VRC) e atuou como delegado de árbitros e como
observador de árbitros em inúmeras competições. Isso permite
que ele trabalhe com a gerência da equipe de arbitragem em
qualquer competição em todo o mundo.
Parabenizamos Ronaldo por todas as suas realizações e continuamos agradecendo seu trabalho e
dedicação à PVPA e à WPV.
Obrigado, Ronaldo, por você se esforçar continuamente para educar nossos árbitros ativos, tanto a
nível nacional quanto internacional.
Senhoras e Senhores, apresento-vos ao MR. PVPA SPOTLIGHT. RONALDO CHAVES.

PVPA BOARD

Trabalhamos com um objetivo em comum,
desenvolver o ParaVolley sempre !!!

Conheça nosso Conselho de Administração.
Quem é responsável pelo que?

Joe Campbell - Presidente Assuntos gerais e Técnicos
panamerica@worldparavolley.org
Laura Cometto- Vice Presidente Assuntos Gerais
panamericazonevicepresident@gmail.com
Cristiana Figueira - Diretor de Esportes / Oficial
Técnico- Competições e Assuntos Técnicos
c.figueira@globo.com

Gigi Prieto - Secretária GeralAssuntos gerais
panamericanzonesecretary@gmail.com
Saro Keresteciyan - Comissário MédicoClassificação e Assuntos Médicos
skereste@yahoo.com

Ronaldo Chaves - Comissarios de ArbitragemÁrbitros e Regras
ronaldochaves49@gmail.com
Lazaro Beltran - Comissário de TécnicosTécnicos e Atletas
lazaro.beltran@gmail.com
Genitunney Reyes - Diretor de DesenvolvimentoDesenvolvimento do Esporte
genitunney@gmail.com

Vanessa Redes- Oficial de comunicaçõesComunicação e Redes Sociais
redesvanessa@gmail.com
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ISSO É PARAVOLLEY

PARAVOLLEY PAN AMERICA
www.paravolleypanam.com

http://www.facebook.com/worldparavolleypanam

https://instagram.com/paravolleypanam

http://www.paravolleypanam.com.br

PVPA website

