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MENSAGEM DO PRESIDENTE
JOE CAMPBELL - PVPA PRESIDENTE

É ótimo ter você de volta ao olhar para a 2ª edição do Boletim Informativo PVPA. Esperamos
que você não apenas goste de ler as informações, mas também as considere altamente
informativas.
2020 foi um ano como nenhum outro neste século. Em março, todos nós observamos como
nosso mundo passou por uma grande mudança, pois estávamos limitados a onde poderíamos ir
e o que poderíamos fazer. Cada nação promulgou suas próprias regras e regulamentos, e tenho
certeza de que a “norma” que conhecíamos nunca mais será a mesma. Estamos todos esperando
ansiosamente por uma vacina, mas até então devemos permanecer pacientes e vigilantes, pois
empresas em todo o mundo estão trabalhando para criar essa cura. Peço a cada um de vocês
que faça o seu melhor para permanecer seguro e ajudar os outros quando possível.
Pela primeira vez, o World ParaVolley realizará sua primeira Assembleia Geral virtual em 6 de
dezembro de 2020.
Aqui estão as informações do Presidente da WPV, Sr. Barry
Couzner.
Cada Organização deve estar em dia com a Assembleia Geral do
ParaVolley Mundial, portanto, sua Organização deve ter pago as
taxas de associação do ParaVolley Mundial de 2020, bem como
quaisquer taxas anteriores pendentes e dívidas devidas, a fim de
participar do GA. Todos os membros já foram faturados no início
de 2020. Se você precisar de algum esclarecimento, entre em
contato com nosso Gerente Geral, Sr. Phil Allen
generalmanager@worldparavolley.org.

Meus Cumprimentos,
Joe Campbell
PVPA, Presidente

Observe que o PVPA Zone realizará duas competições
especialmente importantes em 2021 - Youth Parapan America
Games (Bogotá, Colômbia) e PVPA Zonal Championships (TBD).
Ainda estamos procurando nações para enviar uma Expressão
de interesse (EOI) para sediar os campeonatos zonais. Se o seu
país estiver interessado em hospedar, visite o site do PVPA e
baixe o documento EOI.
Por último, a estratégia “ParaVolley for All” teve grande sucesso
na criação de consciência na Colômbia, Peru e Bolívia. Excelente
trabalho para Genitunney por seu trabalho diligente na criação
deste projeto virtual de treinamento e conscientização.

“Aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer
como você as fez sentir.” - Maya Angelou
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MENSAGEM DA VICE PRESIDENTE
LAURA COMETTO- PVPA VICE PRESIDENTE

Em nome do Conselho de PVPA,
Saúdo-os na nossa segunda edição e reitero o meu agradecimento a Vanessa
Redes, que se preocupa em tornar visível a nossa Missão no dia a dia.
Nos momentos de incerteza que vivemos como humanidade, onde a COVID
nos afasta de muitos dos nossos laços mais queridos e das coisas que amamos
fazer, é preciso confiar que cada crise traz uma oportunidade, que cada um
pode mudar o ângulo de onde você olha.
Sem ir mais longe, a recente estreia de Rising Phoenix, que tão bem nos
representa, lembra-nos mais uma vez que o ser humano recupera e reinventa
tudo, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas.

Que essa situação nos permita aprender a ser pessoas melhores, a sentir o que
acontece com o outro. E lembre-se que "a escuridão mais profunda anuncia a
chegada da luz".
Falta pouco para nos vermos em quadra novamente,
Um abraço,
Laura Cometto
PVPA, Vice Presidente

EVENTS
AFRICAN PARA GAMES
ASIAN PARA GAMES

COVID-19
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TOKYO 2020
IWAS WORLD GAMES
FINAL QUALIFIER FOR
TOKYO - MEN
WORLD CUP
TOKYO "2020"
PARALYMPIC
PVPA ZONAL
CHAMPIONSHIP
BEACH PARAVOLLEY
WORLD CHAMPIONSHIP
SERIES
IWAS GUTTMANN
GAMES

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram adiados pela
primeira vez na história devido à pandemia do coronavírus.

Após a decisão de adiar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
de Tóquio 2020, o presidente do Comitê Paraolímpico
Internacional (IPC), Andrew Parsons, disse o seguinte:
“Adiar os Jogos Paraolímpicos de Tóquio 2020 como resultado
do surto global de COVID-19 é absolutamente a coisa certa a
fazer. A saúde e o bem-estar da vida humana devem ser sempre
nossa prioridade número um e organizar um evento esportivo
de qualquer tipo durante esta pandemia simplesmente não é
possível. O esporte não é a coisa mais importante no momento,
mas preservar a vida humana. É essencial, portanto, que todas
as medidas sejam tomadas para tentar limitar a propagação
desta doença ”.
Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 foram
reprogramados para ocorrer entre 24 de agosto e 5 de
setembro de 2021.

SAVE THE DATE
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PRÓXIMOS EVENTOS PARA 2021
TOKYO "2020"

24 August - 5 September 2021 - Tokyo Japan
PVPA EVENTS

ZONAL CHAMPIONSHIPS
YOUTH PARAPAN AMERICAN GAMES
November 8-20, Bogota, Colombia

WORLD PARAVOLLEY EVENTS

TOKYO 2020 MEN'S FINAL QUALIFICATION
TOURNAMENT
February 13-19, Duisburg, Germany

WORLD CUP
April 2021

WORLD SUPER 6 (All Stars)
November 2021

IWAS WORLD GAMES
BEACH PARAVOLLEY WORLD
CHAMPIONSHIP SERIES

"SEMPRE TRANSFORME UMA SITUAÇÃO NEGATIVA
EM UMA SITUAÇÃO POSITIVA."

MICHAEL JORDAN

SAVE THE DATE
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PRÓXIMOS EVENTOS
2022
World Championships Final Qualifiers M&W
Feb-March

World CUP
05/2022

World Championships
July 2022

World Super 6 (All Stars)
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 (All Stars)
Youth Sitting Volleyball Zonal Championship
Beach ParaVolley World Championship Series

2024
Paralympic Games Final Qualifiers
World Cup
2024 Paris Paralympic Games, France 28 August to
8 September
World Super 6 (All Stars)
Youth Sitting Volleyball Zonal Championship
Beach ParaVolley World Championship Series

"VOCÊ SABE QUAL É A MINHA PARTE FAVORITA DO
JOGO? A OPORTUNIDADE DE JOGAR."

MIKE SINGLETARY

PARAVOLLEY FOR ALL
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Uma estratégia para o desenvolvimento do ParaVolley
Com o apoio do PVPA, o ParaVolley para todos promove, incentiva, massifica e torna o
ParaVolley conhecido para as pessoas em todo o nosso continente, bem como em países em
todo o mundo. Também busca cumprir os objetivos do Comitê Paraolímpico Internacional
(IPC) em termos de concretização, por meio do esporte paralímpico, de promover a inclusão
e integração de todas as pessoas, e por sua vez cumprir a Visão de ParaVôlei Mundial

O objetivo do projeto é divulgar o ParaVolley em
nível continental. Esta iniciativa está dentro do
plano de desenvolvimento do PVPA e foi criada na
Colômbia como uma estratégia de promoção em
tempos de pandemia.
Na Colômbia participaram 490 pessoas, no Peru
186 e na Bolívia 1126. Vamos retomar o
planejamento de atividades futuras para continuar
trabalhando em diferentes países do continente e,
assim, seguir em frente com o programa
ParaVolley For All na Costa Rica, Brasil, Panamá, El
Salvador e Equador.

ParaVolley for all / Caldense Volleyball League
Colombian Volleyball Federation
Jessica / Meglan / Colombia

Desenvolvendo e liderando este projeto está o Sr. Geni Tunney Cañón Reyes, Diretor de
Desenvolvimento da Zona Pan-Americana de Paravolley.

O trabalho é realizado em um espaço de 2 metros quadrados utilizando uma parede, uma
bola de vôlei ou outro tipo de bola, ou ainda um balão. Além disso, exercícios específicos são
criados para iniciantes e atletas avançados.
Participaram atletas de vôlei convencional de diferentes países, que usam o ParaVolley como
parte de seu treinamento. Da mesma forma, cada participante deverá desenhar na parede
(ver foto) onde realizará os exercícios o slogan “ParaVolley for All”, e as diferentes
organizações participantes serão premiadas pelo melhor design.

NEWS SOBRE PVPA
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Nestes meses estivemos trabalhando!

PARAVOLLEY PANAM YOUTUBE
Durante os meses de Pandemia e sem eventos presenciais,
nossa equipe aproveitou a oportunidade para criar um ótimo
conteúdo virtual. Nosso canal no YouTube hoje tem 5
Webinars com excelente conteúdo.
Acesse e aproveite nossos Webinars:

Webninar para oficiais técnicos
Árbitro Webinar
Webinar de classificação
Webinar sobre vôlei sentado com Bill Hamiter
Introdução ao ParaVolley

BEACH PARAVOLLEY
Atualmente temos mais de um desafio mundial com o
lançamento do Beach ParaVolley pela World ParaVolley. O
objetivo é que esta disciplina do ParaVolley Beach se consolide
como mais uma modalidade nos Jogos Paralímpicos de Los
Angeles 2028, e se torne mais uma oportunidade para quem
ama o ParaVolley ter a oportunidade de praticar um esporte
emocionante e muito exigente.
A Praia do ParaVolley pode ser praticada de forma recreativa e
em família, pela saúde, de forma competitiva e de alto
rendimento.
Sabemos que nosso continente tem ótimas condições para o
desenvolvimento desta disciplina e temos a certeza que
podemos chegar ao topo do ranking mundial.
Queremos convidar todos vocês, atletas, treinadores e líderes a
se unirem com o objetivo de termos os melhores times de nossa
área competindo por medalhas nos jogos de Los Angeles 2028.
Teremos assim que a pandemia o permitir, competições na
nossa área e temos a certeza que todos os nossos afiliados para o
próximo ano terão os seus torneios nacionais e ou estarão a
trabalhar as suas equipas de base para as competições que se
avizinham.
VER VOCÊ NA AREIA.

NEWS ABOUT PVPA
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Nestes meses estivemos trabalhando!

ARGENTINA E VOLEIBOL SENTADO
Em abril decidimos trabalhar novamente com a Seleção Masculina
através da Plataforma Zoom. Em primeiro lugar, pela necessidade de
não perder o que adquirimos em termos de técnica e condição física, e
por outro lado, porque sabíamos que a Pandemia estava impactando
em muitos aspectos de nossas vidas e que seria mais fácil enfrentá-la
com junto.
Para isso organizamos um esquema de trabalho físico e técnico, e
aproveitando a virtualidade reforçamos as áreas de Nutrição,
Cinesiologia (cuidados com o coto e equipamentos) e aspectos
motivacionais através do esporte
coaching. Nosso próximo objetivo é a Competição Internacional
No mesmo plano de desenvolvimento juvenil, além da ideia do Parapan
American 2021, queremos fortalecer o recrutamento de jovens para a
prática do vôlei sentado e do BeachParaVolley.

COMO HOSPEDAR
A imagem e reputação do esporte do Paravôlei é mais bem caracterizada pela
qualidade e eficiência organizacional dos torneios da PVPA. A fim de fornecer
às nações anfitriãs interessadas a oportunidade de desenvolver o esporte, um
processo de licitação foi introduzido.
O processo de licitação é uma primeira etapa fundamental para determinar
se um organizador tem capacidade e recursos para realizar um evento,
ajudando assim a eliminar quaisquer custos desnecessários. Além disso, o
procedimento garante um nível de equidade ao garantir que todas as partes
interessadas tenham acesso ao mesmo nível de informações - incluindo as
regras, regulamentos e padrões esperados da federação internacional - no
momento da licitação.
Os procedimentos existem para auxiliar qualquer potencial organizador a
preparar sua proposta e entender suas obrigações para com o PVPA, de forma
clara. Desta forma, o PVPA busca dar consistência na forma como seus
torneios são organizados e apresentados, levando a um maior nível de sucesso
para os organizadores
Para mais informações e formulários de inscrição para hospedar e organizar,
verifique nosso site em "Para ser um Host" ou entre em contato:
Sport Director: Cristiana Figueira – c.figueira@globo.com
President:
Joe Campbell
– panamerica@worldparavolley.org

SPOTLIGHT
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Jose Agtonio Guedes Dantas e sua carreira no
ParaVolley no Brasil

Conversamos com o técnico da Seleção Brasileira Feminina sobre sua carreira e ambições
- Como você começou no Voleibol Sentado?
Trabalhei como treinador de atletismo e natação para pessoas com deficiência desde 2000
e em 2004, um ano após o início do vôlei sentado no Brasil, já participei do campeonato
brasileiro com times masculino e feminino. E sempre participei com duas equipes até 2010
e 2011 decidi me dedicar exclusivamente às mulheres.
- Quais foram suas maiores conquistas?
Como técnico de clube sempre ter pelo menos 4 atletas em seleções nacionais que
disputaram as principais competições desde 2006 e como técnico da Seleção Brasileira o
Bronze na Copa Intercontinental 2016 e o pódio com o Bronze nos Jogos Rio 2016 e na
conquista da vaga para os jogos de Tóquio em Lima 2019.
- Qual foi a situação mais complicada (barreira)que você passou?
Era fazer a seleção brasileira acreditar e jogar para se tornar uma das melhores do mundo.
Outro desafio importante era ter que disputar uma vaga nos jogos paralímpicos, algo
inédito como técnico, pois correria o risco de ficar de fora do maior evento paralímpico do
mundo.
- Qual foi a melhor experiência que você teve?
O pódio nos jogos Paralímpicos na Rio 2016.
- Quais são os seus maiores anseios como treinador?
Não ter muitas equipes femininas no vôlei sentado, tanto no Brasil quanto em outros
países, gostaria de ver aqui no Brasil um campeonato com 20 equipes. Países da América
Latina com fortes equipes femininas.
- A mudança das Paralimpíadas foi boa ou ruim?
Para a Seleção Brasileira feminina, vejo que foi bom, pois ganhamos mais tempo para
melhorar nossos sistemas táticos, porém, assim como muitos adversários ficamos sem
treinar, e isso é ruim.
- Como vocês estão se preparando?
Nesse período pandêmico, investimos na manutenção da parte física e na prevenção de
lesões, mas também em ações que visam manter os atletas em contato com o esporte.

MEMBROS
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Verifique todos os nossos países 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 modalidades do ParaVolley
para todos os cantos do nosso continente, pois além de ser um esporte, é
uma forma de inclusão.
A afiliação mundial à World ParaVolley está aberta aos países:
Comitê Paralímpico Nacional (NPC), ou uma
Federação Nacional de Voleibol aprovada pela NPC, ou uma
federação Nacional de Esportes para Deficientes, aprovada pelo NPC.
Todos os membros devem aceitar a Constituição, Regras e Regulamentos da
World ParaVolley, e devem pagar a taxa de adesão. Ao pagar a taxa e assinar
o Formulário de Filiação, o Membro aceita a Constituição da World
ParaVolley, as Regras e Regulamentos do ParaVolley Mundial, o Código de
Classificação da World ParaVolley, o Código Médico e o Código
Antidopagem e todas as outras obrigações do membro, 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 de associação é o ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro).
Se você deseja se tornar um membro, visite nosso website e você encontrará
um link para "Torne-se um membro" - http://paravolleypanam.com/

PVPA BOARD

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

Trabalhamos com um propósito comum,
desenvolver o ParaVolley sempre !!!

Joe Campbell - Presidente Assuntos Gerais e Técnicos
panamerica@worldparavolley.org
Laura Cometto- Vice Presidente Assuntos gerais
panamericazonevicepresident@gmail.com
Cristiana Figueira - Diretor de Esporte Competições e Assuntos Técnicos
c.figueira@globo.com
Gigi Prieto - Diretor geralAssuntos Gerais
pvpageneralmanager@gmail.com
Saro Keresteciyan - Comissário MedicoClassificação e Assuntos Médicos
skereste@yahoo.com
Ronaldo Chaves - Comissário de ArbitragemÁrbitros e Regras
ronaldochaves49@gmail.com
Lazaro Beltran - Comissário de TécnisosTécnicos
lazaro.beltran@gmail.com
Genitunney Reyes - Diretor de DesenvolvimentoDesenvolvimento do Esporte
genitunney@gmail.com
Vanessa Redes - Comunicações Comunicação e Redes Sociais
redesvanessa@gmail.com
Nicky Nieves - Representante dos AtletasAteltas
n.nieves1989@gmail.com
Carlomagno Sáenz López - Comissário de PraiaBeach ParaVolley
carlo1566@yahoo.com
Olga Lucia Melo Trujillo - Comissário de Anti-DopingAntii-Doping
olguitamelo@yahoo.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

