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MENSAGEM DO PRESIDENTE
JOE CAMPBELL - PVPA PRESIDENTE

Saudações a todos e obrigado por reservar um tempo para ler o boletim informativo da
PVPA.
Espero que você o ache muito informativo com notícias atualizadas, bem como eventos
que acontecem na Pan América e em todo o Mundo ParaVolley (WPV).
Mais um ano está quase no fim e, infelizmente, ainda estamos lutando para ter
competições graças ao COVID. Como foi anunciado, o Campeonato Zonal de Voleibol
Sentados PVPA deste ano foi cancelado e, portanto, os Pontos do Ranking Mundial de
ParaVolley Mundial serão usados para determinar quais 2 equipes nas divisões
masculina e feminina participarão do Campeonato Mundial em Hangzhou, China (17 a
23 de Maio) .
Assembleia Geral da PVPA (GA): Devemos ter uma Assembleia Geral este ano, pois temos cargos na Diretoria que devem
ser eleitos, nossa Constituição do PVPA que precisa ser aprovada pelos países membros e outras informações importantes
para discutir. É imperativo que tenhamos esta AG antes do final de 2021. Nenhuma data foi confirmada, mas esperamos
que esta AG aconteça em dezembro ... mais breve.
TÓQUIO 2020 - Que evento! Na minha experiência de assistir aos Jogos Paralímpicos anteriores, este foi totalmente
diferente e, infelizmente, restritivo devido ao COVID. Quero dizer que fiquei extremamente feliz que nossas equipes
puderam competir, pois esperaram 5 anos por este evento.
O Comitê Organizador Local (LOC) TOKYO 2020 fez um excelente trabalho em sediar o evento e manter todos
informados sobre nossos desafios diários. O Delegado Técnico (TD) Sr. Jonathan Moore trabalhou diligentemente para
criar um ambiente harmonioso para nossas equipes e ITOs ... Quero dizer “obrigado” a ele e bom trabalho! A maior
decepção foi não podermos sair e ver os belos locais que o Japão tem a oferecer. Aos nossos amigos japoneses, quero dizer:
“Obrigado e ótimo trabalho!” Arigatō, soshite subarashī shigoto!
Eu ficaria com remorso se não mencionasse que as equipes femininas da ParaVolley Pan America fizeram história nos
Jogos TOKYO 2020. Pela primeira vez, tivemos 3 das 4 equipes nas partidas por medalha. No final, tivemos Brasil x Canadá
na disputa pela medalha de bronze, e China x EUA na disputa pela medalha de ouro. Aqui estão os resultados finais:
OURO: EUA
PRATA: CHINA
BRONZE: BRASIL
PARABÉNS!!!

Best regards,
Joe Campbell
PVPA, President
“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will
never forget how you made them feel.” – Maya Angelou

EVENTS
AFRICAN PARA GAMES
ASIAN PARA GAMES

TOKYO 2020
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DIFERENTE MAS FANTÁSTICO

IWAS WORLD GAMES
WORLD CUP
PVPA ZONAL
CHAMPIONSHIP
BEACH PARAVOLLEY
WORLD CHAMPIONSHIP
SERIES
IWAS GUTTMANN
GAMES

Tudo estava diferente do normal, muitos sorrisos cobertos
pelas máscaras, higienização para limpar as mãos o tempo
todo, manter distância social, não ter enxugadores secando as
quadras para proteger os voluntários, bolas sendo limpas no
final de todos os rallies, não podendo ter jogos amistosos com
adversários no início da competição, árbitros com apitos
eletrônicos e usando máscaras.
Todos

os

envolvidos

foram

testados

e

monitorados

diariamente (atletas, treinadores, ITOs, NTOs e voluntários) e
a competição transcorreu perfeitamente, sem nenhum caso
positivo, todos se mantiveram saudáveis voltando para suas
casas com um sorriso no rosto.
Depois de 32 jogos, muitas horas de vôlei sentado e o retorno
às principais competições de forma satisfatória, todos
voltaram com esperanças renovadas e aguardando o próximo
evento acontecer.
ARIGATO TOKYO2020

SAVE THE DATE
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PRÓXIMOS EVENTOS

PVPA EVENTS

ZONAL CHAMPIONSHIPS
Officially canceled due to COVID-19 situations

YOUTH PARAPAN AMERICAN GAMES
2022, Bogota, Colombia (New dates TBA)

WORLD PARAVOLLEY EVENTS

WORLD CUP - Cairo - Egypt
Postponed due to COVID-19 situations

IWAS WORLD GAMES (TBA)
BEACH PARAVOLLEY WORLD
CHAMPIONSHIP SERIES (TBA)

"NÃO É A VONTADE DE VENCER QUE IMPORTA - TODO MUNDO TEM
ISSO. É A VONTADE DE SE PREPARAR PARA VENCER QUE IMPORTA."

– PAUL “BEAR” BRYANT

SAVE THE DATE
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PRÓXIMOS EVENTOS
2022
World Championships Final Qualifiers M&W
World Championships
May 17th-23rd, China
World Cup

Youth ParaPan American Games
2022, Colombia

IWAS Youth Games (U23) South Africa or USA
Beach ParaVolley World Championship Series

2023
Zonal Championships
BIDs to host are being accepted now

World Super 6 (All Stars)
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

TOKYO 2020
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A ParaVolley PanAmerica teve um excelente
desempenho nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020
A Zona Pan-Americana teve forte representatividade e atuação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio
2020, com três equipes na divisão feminina, todas entre as 4 primeiras colocadas no final da
competição, sendo uma delas pelo segunda vez campeã paralímpica. Além disso, uma equipe da
divisão masculina que terminou o torneio em quarto lugar e ITOs (International Technical Officials) em
todas as áreas muito bem representadas pela Zona Panamericana.
Entre as mulheres, a atual bicampeã americana, o time EUA, conquistou o ouro pelo segundo
quadriênio paralímpico consecutivo, as ambições do Brasil se concretizaram ao conquistar a medalha
de bronze novamente, enquanto o Canadá fez uma grande competição indo da 7ª na Rio2016 para a
4ª na Tokyo2020.
Na divisão masculina, o representante das Américas foi o Brasil que manteve a quarta colocação,
mesma conquista do Rio2016 e agora repetida em Tóquio2020.
PVPA ITOs presentes foram Cristiana Figueira (BRA) - Delegado Técnico Assistente, Joe Campbell
(EUA) - Chefe do Júri, Lori Okimura (EUA) Membro do Júri, Louise Ashcroft (CAN) - Oficial de Ligação
CLO-Covid e Classificadora, Saro Keresteciyan (CAN) - Chefe de Classificação. Classificadores
internacionais: Rafael Gnecco de Proença (BRA), Malcon Botteon (BRA). Os árbitros incluem Pierre
Farmer (CAN) - Árbitro Assistente Delegado, Andre Ferreira Calado (BRA), Christina Fiebich (EUA),
Marie-Claude Richer (CAN), Neal Konowalyk (CAN), Vanessa Redes (BRA).

NEWS ABOUT PVPA
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Nesses meses estivemos trabalhando!

JOGOS PARAPAN AMERICANOS DA JUVENTUDE
Após o sucesso dos Jogos Parapan-americanos da Juventude em 2017, em São Paulo, Brasil, com a
participação de mais de mil atletas, (idades entre 13 e 21 anos) de mais de 20 países, o evento se repetirá em
Bogotá, na Colômbia. Um atraso de um ano foi inevitável devido à situação da pandemia mundial, então o
evento deve acontecer em 2022.
São esperados seis países participantes no vôlei sentado, e com certeza teremos uma competição excelente
com esses jovens que desejam aprender e amam o vôlei desde cedo.
A competição para os jovens merece destaque pela necessidade de renovação que cada esporte passa. Com
o passar dos anos, atletas de hoje que se destacam mundialmente por participarem de suas seleções acabam
se aposentando de uma vida exaustiva de atleta (treinos diários, lesões, alimentação, viagens). Ou seja,
novos atletas devem surgir e se apossar dessas posições.
Além disso, o esporte muda vidas quando entra na vida de uma pessoa ... nada é igual.
O envolvimento desportivo aliado à vontade de vencer, é capaz de transformar não só corpos e mentes, mas
também vidas.
O desporto é, por outras palavras, um poderoso instrumento de superação e integração, que atinge o
interior e o exterior dos atletas, fazendo-os ultrapassar os seus próprios limites. E, principalmente no
esporte juvenil, ensina valores para a vida, assim como afasta os adolescentes de problemas como drogas,
armas, gangues e muito mais.
Estamos todos muito ansiosos para ter o futuro do ParaVolley novamente em quadra, pois vemos os
sorrisos inocentes dos jovens, junto com a alegria em descobrir o esporte. O Vôlei Sentado marcará o
coração de todos os novos atletas, criando histórias que serão contadas por várias gerações e sonhos que
serão conquistados com dedicação e suor.

NEWS ABOUT PVPA
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Nesses meses estivemos trabalhando!

NOSSAS NAÇÕES MEMBROS ESTÃO TRABALHANDO
Recomeçamos a avançar com o crescimento do ParaVolley, com eventos competitivos
agora sendo adicionados o ParaVolley de Praia e também no Voleibol Sentado.
Estamos planejando um amistoso para fevereiro com duas seleções estrangeiras, onde a
Argentina enfrentará pela primeira vez seleções de outras nações.
Continuamos buscando e adicionando jovens para o processo juvenil.

O Brasil está voltando às competições nacionais depois de um ano sem o campeonato
brasileiro por causa do COVID-19.
O Campeonato Brasileiro Feminino acontecerá na cidade de Ourinhos / SP entre os dias 1
e 6 de novembro, e o torneio masculino será na cidade de São Paulo / SP no Centro de
Treinamento Paraolímpico entre os dias 28 de novembro e 3 de novembro Dezembro.
Com a seleção feminina conquistando a medalha de Bronze em Tóquio e a masculina
conquistando o 4º lugar, o país continua animado e ávido por competições.
O vôlei sentado sofreu um golpe no Canadá devido à capacidade de obter espaço na
quadra. Conseguimos acessar uma isenção de alto desempenho em alguns centros que foi
retirada. Nós simplesmente gostamos de assistir as garotas competindo em Tóquio, assim
como no resto da região!
Acabamos de realizar nosso treinamento de seleção em setembro e selecionamos 12
jogadores para o nosso time daqui para frente. Alguns rostos novos com muita experiência
no voleibol, mas novos no mundo sentado. Ansioso para competir no cenário internacional!
Na Colômbia este ano o trabalho está voltado para os jovens atletas que participarão dos
Jogos Parapan-americanos de Bogotá 2022.
Alguns festivais de vôlei sentado aconteceram em algumas partes do país, organizados
localmente, e também no ParaVólei de Praia.
O torneio nacional de vôlei sentado acontecerá na cidade de Manizales de 22 a 27 de
novembro; A Federação Colombiana de Voleibol (Fedevolei) e a Federação Colombiana de
Esportes para Pessoas com Deficiência Física (Fedesir), estão trabalhando em prol do
desenvolvimento do ParaVolley na Colômbia. A Colômbia espera realizar um evento Beach
ParaVolley em dezembro.
A Costa Rica voltou à prática em março com um protocolo COVID muito rigoroso.
Começamos a trabalhar no Voleibol Sentado e no ParaVólei de Praia, já que neste ano já
programamos nossos torneios nacionais e em dezembro agendamos um treinamento de
ParaVólei de Praia. Estamos trabalhando no plano 2022.

NEWS ABOUT PVPA
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Nesses meses estivemos trabalhando!

NOSSAS NAÇÕES MEMBROS ESTÃO TRABALHANDO
No momento, no Equador, começamos a cultivar o Voleibol Sentado na província de
Morona Santiago. Esperamos que no ano de 2022 haja ParaVôlei de Praia e Vôlei Sentado.

Nossas equipes nacionais masculinas e femininas, bem como nosso programa de
desenvolvimento de seleções nacionais, estão realizando campos de treinamento. Também
estamos realizando treinamentos residentes diários para atletas da Seleção Nacional. Não
fomos capazes de realizar nossa Divisão Sentada em nossos Campeonatos Abertos este
ano devido ao COVID e nossa Seleção Masculina disputada na Qualificatória Paralímpica
na Alemanha.

Os outros membros não nos enviaram suas atualizações sobre o ParaVolley em seu país
antes da data limite.

NEWS ABOUT PVPA
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Nesses meses estivemos trabalhando!

REGRAS WORLD PARAVOLLEY ANTI-DOPING
Estas regras antidoping de 2021 foram publicadas no site da WPV. Você
pode encontrar este documento e outras informações diretamente no
site da World ParaVolley. É um documento muito importante para todos
os envolvidos no ParaVolley.
Também incluímos as Regras Antidopagem em nosso website
www.paravolleypanam.com -> Recursos / Outros

Baixe agora

COMO SER SEDE
A imagem e reputação do esporte do ParaVolley é mais bem caracterizada
pela qualidade e eficiência organizacional dos torneios do 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 ajudar qualquer potencial organizador a
preparar seu BID e entender suas obrigações em relação ao PVPA. Desta
forma, o PVPA procura dar consistência na forma como os seus torneios
são organizados e apresentados, conduzindo a um maior nível de sucesso
para os organizadores.
Gostaríamos de criar uma cultura de ter nossas competições zonais
confirmadas com 1 ano de antecedência. Sabemos que isso beneficiaria
todas as equipes de orçamentos e planejamento financeiro
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

PVPA ZONAL CHAMPIONSHIP
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Vamos fazer um evento inrível!

2021 ZONAL CHAMPIONSHIP HAS TO HAPPEN
Todas as nações membros em boa posição podem participar.

Vantagens de participar do Campeonato Zonal:

Competir contra
equipes de alto nível

Vaga para o
Campeonato Mundial

Receba pontos do
Ranking Mundial

Troca de experiencia
entre técnicos

O CAMPEONATO ZONAL DE
2021
ESTÁ
OFICIALMENTE
CANCELADO
Razões:
Atrasos para obter o visto
Vacinação completa para todos os
visitantes no EUA no inicio de
Novembro.

SPOTLIGHT

PAGE 11

Um casal e duas nações
Fabricio da Silva(BRA) e Bethany Zummo(USA)

Dois atletas de países diferentes, um esporte, fizeram funcionar, construíram uma bela relação e fizeram acontecer,
hoje depois da competição mais importante do ciclo eles finalmente estão juntos de verdade no mesmo local. Uma
linda história de amor dentro do esporte que mais amamos.
O brasileiro Fabrício conversou conosco, e vocês podem ver a linda história de amor deles nesta sessão.
Nos conhecemos em 2013 no Zonal Pan American em Oklahoma, mas nosso primeiro beijo foi só na Copa do Mundo
de 2014 na Polônia e desde então em todas as nossas viagens estivemos sempre juntos e conversando no celular até
o Para Pan American em Lima 2019 que decidimos ficar juntos e tentar algo mais sério!
Não é fácil conciliar dois países, morar em cidades diferentes dificulta muito a relação, dois países complicam muito
mais! Até porque os nossos horários muitas vezes não são os mesmos e estão sempre cheios de treino e viagens!
Foi muito difícil estarmos longe um do outro, mas acreditamos que isso fortaleceu o nosso relacionamento e nos
deu vontade de aproveitar cada momento juntos! E claro que todos nos perguntam para quem estamos torcendo,
pelo nosso país ou pelo nosso amor e nossa resposta é clara… pelo nosso amor 😅.
Poder estar juntos em Tóquio acredito que foi o que nos deu mais
força, para poder suportar toda a pressão do campeonato! Todo
atleta quer ter sua família ao seu lado em competições como essa e
poder compartilhar esse momento tão especial com quem eu mais amo
foi o que tornou as Paralimpíadas de Tóquio muito mais especiais!
Agora que as Paralimpíadas de Tóquio acabaram, finalmente
estamos nos mudando para os Estados Unidos juntos!
O voleibol continua a ser a nossa prioridade e acredito que morando
juntos poderemos dar muito mais ao voleibol sentado!
Queremos desenvolver este esporte juntos e amamos ser o casal
Paravolley!

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

Hoje, temos treze 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/

PVPA BOARD

Conheça nosso Conselho de Administração.
Quem é responsável pelo que?
Joe Campbell - President General and Techinical subjects
panamerica@worldparavolley.org

We work with a common purpose, to
develop ParaVolley always!!!

Laura Cometto- Vice President General subjects
panamericazonevicepresident@gmail.com
Cristiana Figueira - Sport Director/ Techinal OfficerCompetitions and Technical
c.figueira@globo.com
Gigi Prieto - General ManagerGeneral subjects
pvpageneralmanager@gmail.com
Saro Keresteciyan - Medical ComissionerClassification and Medical
skereste@yahoo.com
Neal Kono - Referee ComissionerReferee's subjects
neal....@gmail.com
Lazaro Beltran - Coaches ComissionerCoaches and Atheltes
lazaro.beltran@gmail.com
Genitunney Reyes - Development Director Development of the sport
genitunney@gmail.com
Vanessa Redes - Communications Officer Communications and Social Media
redesvanessa@gmail.com
Nicky Nieves - Athletes RepresentativeAthletes
n.nieves1989@gmail.com
Carlomagno Sáenz López - Beach CommissionerBeach ParaVolley
carlo1566@yahoo.com
Olga Lucia Melo Trujillo - Anti-Doping CommisionerAntii-Doping
olguitamelo@yahoo.com
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A EMOÇÃO DA VITÓRIA

ISSO É PARAVOLLEY
PARAVOLLEY PAN AMERICA
www.paravolleypanam.com
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E A AGONIA DA DERROTA

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

