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MENSAGEM DO PRESIDENTE
JOE CAMPBELL - PVPA PRESIDENTE

Olá e espero que 2022 tenha sido um ano de muito sucesso até agora para cada um
de vocês. Observe que o World ParaVolley (WPV) e o ParaVolley Pan America
estão muito ocupados na organização de torneios para o ano de 2022. Espero que o
COVID continue diminuindo para que possamos voltar a ter competições em todo o
mundo.
Se você não sabe, três das quatro Zonas WPV não puderam realizar uma
competição do Campeonato Zonal em 2021 devido à pandemia. Como o PVPA não
tinha campeonato zonal, fomos obrigados a fazer nossa Assembleia Geral (AG)
virtualmente. Em 11 de dezembro, realizamos nosso GA usando o Zoom e,
infelizmente, apenas 6 ou 13 países membros compareceram.
Durante a AG do PVPA 4 cargos de conselheiros foram eleitos. Esses cargos eram Presidente, Gerente Geral, Diretor
de Esportes e Comissário de Praia. Tivemos uma eleição incontestável para todos os 4 cargos. Isso significa que
apenas uma pessoa concorreu para cada posição. Cada pessoa ganhou a posição por aclamação. Parabéns!
Os Campeonatos Mundiais WPV de Voleibol Sentado foram cancelados devido ao governo chinês decidir que esta
era a melhor opção devido à pandemia. O conselho do WPV imediatamente entrou em contato com nações ao redor
do mundo para ver quem enviaria um BID para sediar este evento. 4 nações responderam (BIH, EGY, IRI e FIN). Os
resultados sobre quem será o anfitrião serão a Bósnia e Herzegovina no mês de novembro… datas a definir.
Parabéns a Lori Okimura (EUA) por ter sido nomeada pelo Conselho de Administração da WPV como a nova Diretora
de Esportes da WPV. Veja o artigo dela na página 11, pois ela é nosso recurso Spotlight.
Cris Figueira será a Delegada Técnica (TD) dos Jogos Parapan-Americanos Juvenis a serem realizados em Bogotá,
Colômbia, de 14 a 19 de novembro de 2022. Devido ao enorme número de atletas e países que se inscreveram para
participar desses jogos, o LOC indicou que deve haver uma redução de equipes, portanto, apenas 8 equipes de cada
gênero poderão participar do Voleibol Sentado porque não têm sala. Essa redução foi aplicada em todos os esportes.
Atualmente, o PVPA está planejando sediar dois Eventos de Desenvolvimento Reconhecido (RDE) do Beach
ParaVolley. De 6 a 8 de maio em Gulf Shores, Alabama (EUA), e em Mar del Plata, ARG, de 10 a 16 de outubro de
2022. As negociações estão em andamento para sediar um evento WPV International em Hickory Point, Tavares,
Flórida (EUA) em novembro 2022…mais a definir.
Desejo tudo de bom a todos os nossos atletas que continuem treinando e treinando para eventos futuros. Ótimo
trabalho para nossos treinadores e administradores de equipe enquanto se esforçam para preparar suas equipes para
competições nacionais, zonais e internacionais. Por favor, fique seguro e livre de COVID. Espero ver cada um de
vocês nas quadras em breve!

Best regards,
Joe Campbell
PVPA, President
“Aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você
fez, mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir.” – Maya Angelou
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NOVAS CHANCES, NOVA GERAÇÃO

SUPER SIX
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Ano Novo, 2022, dois anos se passaram desde que a Pandemia
do Covid-19 começou. Muita coisa mudou, a vida mudou, e
hoje estamos mais perto do que nunca de encontrar a
normalidade.
Estamos muito felizes em ver grandes eventos esportivos e
culturais voltando. Com o avanço da vacinação mundial, todos
os países do mundo já estão abrindo mão da maioria das
restrições, por isso estamos nos encontrando no novo normal.
Com a missão do Beach ParaVolley para o LA2028 cada vez
mais próxima, estamos nos concentrando em mais eventos de
praia nos níveis regional e continental.
Mas 2022 será um ano para as novas gerações. Pela segunda
vez na história, teremos o Voleibol Sentado dentro da
programação dos Jogos Para Pan-Americanos Juvenis. Isso é
de extrema importância e felicidade para nós como entidade.
O Voleibol Sentado está sendo admirado por cada vez mais
jovens e chega a novos países a cada ano. É o nosso tempo.

SAVE THE DATE
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UPCOMING EVENTS

PVPA EVENTS

YOUTH PARAPAN AMERICAN GAMES
14-19 November 2022, Bogota, Colombia

WORLD PARAVOLLEY EVENTS

WORLD CUP
WORLD CHAMPIONSHIPS
BEACH PARAVOLLEY WORLD
CHAMPIONSHIP SERIES (TBA)

"VOCÊ TEM QUE FAZER ALGO EM SUA VIDA QUE SEJA
HONROSO E NÃO COVARDE SE QUISER VIVER EM PAZ
CONSIGO MESMO."
-LARRY BROWN

SAVE THE DATE
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UPCOMING EVENTS

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

"OS CINCO 'X' DO TREINAMENTO ESPORTIVO SÃO: RESISTÊNCIA,
VELOCIDADE, FORÇA, HABILIDADE E ESPÍRITO; MAS O MAIOR
DELES É O ESPÍRITO"

-KEN DOHERTY

YOUTH
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Para Pan- America Games
O ano novo com os novos
atletas

O que são os Jogos Para Pan-Americanos da Juventude?
É um evento que, a partir de 2005, acontece a cada quatro anos, no qual competem
atletas paralímpicos; ou seja, possuem deficiências, sejam físicas, auditivas, visuais ou
cognitivas, atletas entre 12 e 21 anos.
A quinta edição será realizada em Bogotá entre 11 e 20 de novembro de 2022, devido
aos adiamentos que este evento teve que sofrer devido à pandemia de Covid-19
durante 2021.Todos os 33 membros do Comitê Paralímpico das Américas (AMC) foram
convidados aplicar.
Os Jogos Para Pan-Americanos da Juventude foram realizados pela primeira vez em
Barquisimeto, Venezuela, em 2005, antes de edições subsequentes em Bogotá,
Colômbia, em 2009, Buenos Aires, Argentina, em 2013, e São Paulo, Brasil, em 2017.
Para participar, cada país deve ser um membro do World ParaVolley.
Colômbia quer mantém o título na quinta edição dos Jogos Parapan-Americanos
Juvenis, que será realizado em Bogotá, de 11 a 20 de novembro, em Bogotá – Colômbia,
a seleção masculina de vôlei sentado dará o seu melhor para manter a medalha de
ouro conquistada em São Paulo, Brasil, em 2017.
O evento, que será sediado na capital colombiana, terá 12 modalidades: Judô, Bocha,
Tênis de mesa, Vôlei sentado, Goalball, Halterofilismo, Atletismo, Basquete SR (cadeira
de rodas), Natação, Futebol 5 para cegos e Futebol 7 PC (paralisia cerebral).
Para ter mais informações, você pode seguir @bogota2021jp no Instagram, Facebook,
Twitter e TikTok.

NEW RULES

PAGE 06

NOVOS LIVROS DE REGRAS
FOI PUBLICADO

SITTING VOLLEYBALL
O Voleibol Sentado teve as mudanças mais significativas no novo regulamento que deve ser
aplicado de 2022 a 2024. Você pode ver o resumo de tudo que foi alterado.
World ParaVolley Sitting Volleyball Resumo das alterações de regras (2022 – 2024)
A quadra de jogo pode ser de cores diferentes diferenciando a zona da frente e a zona de
trás.
Removida a linha de restrição dos treinadores.
Removido (área de penalidade). Os jogadores expulsos agora são enviados para seus
respectivos vestiários pelo restante do set.
Uma equipe pode ser composta por até 14 jogadores, entre eles até 2 jogadores Libero.
Nos casos em que mais de 12 jogadores jogarão, dois Líberos são obrigatórios na lista de
equipes da súmula.
O Libero pode ser o capitão do time/jogo.
Tempos técnicos removidos nos 8º e 16º pontos.
As camisas dos jogadores devem ser numeradas de 1 a 99.
O lifting é permitido ao jogar a bola em uma ação defensiva se o contato for feito quando
a bola não estiver totalmente acima do topo da rede.' Removido 'na zona de defesa.
Para um adversário não é permitido tocar a bola além da rede antes de um adversário
completar o golpe de ataque.
Lifting enquanto bloqueia sem tocar a bola NÃO é uma falta. Reversão à regra anterior
(2013 – 2016).
Adicionada a capacidade de substituir excepcionalmente um jogador que foi expulso ou
desqualificado se a substituição legal não for possível. O jogador expulso substituído não
pode voltar a entrar na partida. Se nenhuma substituição excepcional for possível, a
equipe é declarada INCOMPLETA.
Os dois Líberos podem estar com uniformes diferentes entre si e do resto da equipe.
Permite, por exemplo, que uma equipe use preto, um Libero use vermelho e o outro
libero use branco.
Você pode encontrar todos os documentos em nosso site: https://paravolleypanam.com/resources/

NEWS ABOUT PVPA
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Durante esses meses nós estivemos
trabalhando!

PRIMEIRO ACAMPAMENTO BEACH PARAVOLLEY - COLOMBIA
Em dezembro de 2021, foi realizado o primeiro acampamento
Beach ParaVolley em Santa Marta, Colômbia, na praia de Los
Cocos.
Este evento foi realizado pela Federação Colombiana de
Voleibol, membro da WPV. O Ministério do Esporte da
Colômbia o patrocinou, juntamente com a colaboração do
INRED e o endosso do Pan America Zone.
Este treinamento foi conduzido por Geni Tunney Cañon Reyes,
treinador nacional do Fedevolei. Incluiu palestrantes e
treinadores convidados, como o Sr. Jon Aharoni, técnico do
ParaVolley de Praia dos EUA, o Sr. Carlo Magno Saenz da Costa
Rica, o Sr. Jaison Morales Aguilar e Mario García Rosero da
Colômbia.
Trinta (30) jogadores (pessoas com deficiência) e doze (12)
treinadores de diferentes regiões do país da Colômbia
participaram deste evento que compõe este acampamento
Beach ParaVolley. O acampamento incluiu aulas teóricas e
práticas, pois foi realizado de 7 a 11 de dezembro de 2021.
A Colômbia realizará o segundo acampamento de praia
ParaVolley em junho de 2022 na costa caribenha, com
grandes expectativas de que os países vizinhos participem.

NEWS ABOUT PVPA
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Durante esses meses nós estivemos
trabalhando!

SERIES OF friendly matches USA vs CAN
Durante o primeiro fim de semana de março, as equipes femininas dos Estados Unidos e
do Canadá realizaram uma série de jogos amistosos em Boston, Massachusetts. Esta
reunião anual de equipe tornou-se padrão e é uma excelente oportunidade para as
equipes treinarem e se prepararem para os próximos eventos.
Não podemos esquecer essas partidas incríveis, pois tivemos o 4º colocado em Tóquio 2020
(CAN) desafiando os campeões paraolímpicos (EUA) em uma série de amistosos. Duas das
4 melhores equipes femininas do mundo lutando!
Com um total de cinco partidas, ambas as equipes tiveram um tempo fantástico jogando
juntas e os resultados estão listados abaixo.
Os EUA venceram as partidas 1-4, a equipe CAN venceu a partida #5.
Foi um ótimo evento. Os anfitriões (Boston Volleyball Festival) foram INCRÍVEIS e as
equipes competiram bem.
A equipe dos EUA estava sem 3 titulares e 4 atletas da escalação de Tóquio, e a equipe CAN
ficou sem 2, então o evento proporcionou uma grande oportunidade para ambas as
equipes, proporcionando oportunidades de jogo para outros atletas.
M1, Sexta 10am CST: USA def CAN, 3-0. 25-24, 25-11, 25-16
M2, Sexta 4pm EST: USA def CAN, 3-1. 25-20, 25-13, 15-25, 25-18
M3, Sábado 10am EST: USA def CAN, 3-0. 25-18, 25-8, 25-22
M4, Sábado 4pm EST: USA def CAN, 3-0. 25-13, 25-17, 25-21.
M5, Domingo 9am EST: CAN def USA, 3-2. (USA scores first) 25-19, 19-25, 21-25, 27-25, 19-21

NEWS ABOUT PVPA
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Durante esses meses nós estivemos
trabalhando!

A Argentina fortaleceu o desenvolvimento do Beach ParaVolley criando um
Circuito Nacional. Já terminaram oito etapas em que percorreram o país,
mostrando e abrindo novos espaços para a disciplina.
Em outubro, eles planejam realizar um Torneio RDE na cidade de Mar del Plata,
onde esperam receber equipes masculinas e femininas de todo o continente.
São motivados pela necessidade de começar a competir e assim promover o
desenvolvimento desta modalidade que tem a particularidade de ser tão
atrativa e visível para todos.

NEWS ABOUT PVPA
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Durante esses meses nós estivemos
trabalhando!
A Federação Paulista de Vôlei para Deficientes (Estado de São Paulo - Brasil)
realizou no dia 12 de março a primeira etapa do Circuito Paulista de Beach
ParaVolley. O evento contou com 16 atletas na categoria masculina e 6 na
categoria feminina, com equipes dos clubes do Sesi-SP, Barueri e ParanaguáPR.
Esta foi apenas a primeira fase de quatro. A segunda etapa será em abril, uma
terceira etapa em maio e uma decisiva quarta etapa deve ser realizada em
junho.
A cidade foi atingida por dias chuvosos antes do evento e a competição foi um
sucesso total, pois os atletas se divertiram muito competindo e criando uma
verdadeira camaradagem.

NEWS ABOUT PVPA
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Durante esses meses nós estivemos
trabalhando!
SERGIO DE GODOY - MESTRE DA ARBITRAGEM BRASILEIRA
Sergio de Godoy foi diretor de Arbitragem do Para Volley no Brasil por
19 anos, no início tendo um desafio imenso uma vez que a
modalidade estava dando os primeiros passos e não se tinha o
conhecimento da regra e da mecânica de arbitragem.
Godoy, como é
conhecido, é o grande formador de árbitros
brasileiros, criou um grupo com 57 árbitros especializados em
ParaVolley, esteve a frente dos árbitros nacionais em diversos torneios
como a incrível e inesquecível Paralimpíadas da Rio2016. Em nome da
PVPA agradecemos seu brilhante trabalho por todos esses anos.

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 – crisfigueira12@gmail.com
President:
Joe Campbell
– panamerica@worldparavolley.org

PVPA ZONAL CHAMPIONSHIP

PAGE 12

Vamos fazer um evento incrível!

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

PVPA ZONAL CHAMPIONSHIP
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Why is it so important ?

ZONAL CHAMPIONSHIP HAS TO HAPPEN
Como você sabe, o IPC exige que todos os esportes se inscrevam nos Jogos
Paralímpicos. Chegou a hora de Los Angeles 2028, e estamos nos inscrevendo para
Voleibol Sentado e ParaVolley de Praia.
É fundamental que cada país busque desenvolver o esporte e, mais do que isso, é
fundamental que os torneios sejam documentados e submetidos ao PVPA.
Com estes relatórios, podemos mostrar que a nossa Zona está a trabalhar
arduamente para o desenvolvimento e crescimento do nosso desporto.
Sediar um evento internacional é outro ponto crítico. Sei que não é fácil, mas
precisamos tentar para o bem do esporte. O PVPA pode repassar o checklist e o
manual juntos para que possamos ajustar as demandas. Não tenha medo de falar
conosco. Estamos do mesmo lado, com o mesmo objetivo.
Já estamos abertos para receber a intenção de sediar o Campeonato Zonal PVPA
2023.
Você
pode
encontrar
www.paravolleypanam.com.

todos

os

documentos

necessários

em

Em caso de dúvidas ou dúvidas sobre como preencher os documentos, entre
em contato com Cristiana Figueira pelo e-mail crisfigueira12@gmail.com.

CLIQUE PARA SER REDIRECIONADO PARA O SITE ----->

HTTPS://PARAVOLLEYPANAM.COM/RESOURCES/

SPOTLIGHT
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O novo Diretor de Esportes do WPV
é do PVPA - Lori Okimura
Lori tem uma extensa experiência em Voleibol, trabalhando em Promoções e Desenvolvimento de
Voleibol. Desde 1989, ela está envolvida com todos os maiores eventos do esporte e hoje ela nos dá
a honra de estar à frente da Diretoria do ParaVolley como Diretora Esportiva, para ajudar o WPV a
crescer e atingir níveis inimagináveis.
Como recebeu a nomeação?
Estou muito honrada em receber a nomeação para Diretor de Esportes. Estou muito honrada por ser a primeira
mulher nomeada Diretora Esportiva e espero poder ajudar outras mulheres a alcançar posições de liderança na
WPV ou aquelas que esperam trabalhar conosco no futuro. Também sou muito grata a todos os homens e
mulheres com quem estarei trabalhando para continuar o importante trabalho iniciado por aqueles que vieram
antes de mim.
Envolvi-me na World ParaVolley em 2016 como alguém que sempre gostou e apoiou todas as disciplinas do
voleibol para deficientes, mas não tinha formação técnica em paradesporto, mesmo como oficial técnico
internacional (ITO). O presidente do WPV, Barry Couzner, me ofereceu a oportunidade de entrar no processo
para me tornar uma delegada técnico, e fiquei muito honrada por ter essa oportunidade de ajudar o WPV desta
ou de qualquer outra forma. Ficou claro para mim que meus anos de experiência servindo na área técnica da
FIVB eram muito relevantes e muitas áreas eram semelhantes ao WPV, e muitas das pessoas eram as mesmas,
pois todos servimos de várias maneiras na comunidade de vôlei ao redor do mundo.
Barry e o Conselho do WPV têm trabalhado para identificar
mais líderes voluntários como eu com experiência profissional
em diferentes áreas para continuar movendo a federação para o
futuro. Parte desse processo é uma estratégia para acolher as
mudanças na organização, incluindo a construção de mais
recursos "humanos" à medida que continuamos o trabalho de
angariar os recursos financeiros necessários. Há uma longa
história de voluntariado dentro do World ParaVolley, por
indivíduos que são responsáveis por estabelecer uma base muito
forte. Quando surgiu a oportunidade de participar dessa
história, não pude deixar passar.
Estou orgulhosa por termos estabelecido uma nova equipe do
Departamento de Esportes, que incluirá alguns líderes
importantes na WPV com os anúncios oficiais em breve.

SPOTLIGHT
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O novo Diretor de Esportes do WPV
é do PVPA - Lori Okimura
Quais são seus planos para crescer cada vez mais nosso ParaVolley?
Um dos primeiros passos neste processo foi estabelecer uma nova estrutura e escopo de trabalho para esta
posição em consonância com os objetivos futuros da federação. Estou orgulhosa de estabelecer uma nova
equipe do Departamento de Esportes, que incluirá 2 líderes-chave na WPV com os anúncios oficiais em breve.
Cada um de nós terá um foco específico no vôlei sentado e no paravôlei de praia, e também nos apoiaremos
conforme necessário. Também entramos em contato com as Zonas WPV e incluímos algumas pessoas-chave
em um grupo de trabalho para abordar eventos de reassentamento e, juntamente com as comissões WPV,
trabalharemos nas operações de Paris 2024, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032 como uma equipe.
Outra área de consideração para mim é como cultivar o paravolley de praia em particular. Desde que aceitei
esta posição, tenho procurado colegas de organizações e eventos multiesportivos para abrir comunicações
para mais colaboração nessa área. O objetivo é encontrar formas de parceria com eventos e festivais
existentes para incluir o paravolley de praia em seu programa. Um exemplo desse alcance é com uma
organização de caridade e direitos humanos chamada Angel City Sports nos EUA, que busca oferecer
oportunidades para pessoas com deficiência física, veteranos e deficientes visuais por meio de apoio e
envolvimento em programas esportivos. Eles aprovaram recentemente a adição de vôlei adaptável ao seu
programa esportivo, incluindo paravôlei sentado e de praia. Eles estão trabalhando em estreita colaboração
com outras organizações nos EUA que apoiam os Jogos Paralímpicos de Los Angeles em 2028. Espero
encorajar relacionamentos semelhantes com agências e organizações ao redor do mundo para ajudar o WPV a
aumentar sua capacidade de oferecer mais torneios e suporte para todos os nossos membros.
Outros planos incluem feedback e contribuições das zonas, para identificar potenciais promotores para sediar
mais eventos WPV (que também podem cooperar com as zonas em eventos zonais), e para educar/treinar mais
ITOs com diversas áreas de experiência profissional em outras áreas de suas vidas que podem ser um benefício
para o WPV.
Você tem algum projeto para o futuro?
Um dos projetos mais importantes que quero contribuir para o WPV é na área de proteção de atletas e
ambientes esportivos mais seguros para todos nós que trabalhamos juntos no esporte internacional. Esta é
uma área de especial interesse para mim, pois também sou Trustee da Safe Sport International no Reino Unido,
que é a principal agência que trabalha para educar e fornecer consultoria para promover a proteção de atletas
e aqueles que trabalham no esporte em todo o mundo.

MEMBERSHIP
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Confira todas as nossas nações membros
Como se tornar um membro do 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
crisfigueira12@gmail.com
Gigi Prieto - General ManagerGeneral subjects
pvpageneralmanager@gmail.com
Saro Keresteciyan - Medical ComissionerClassification and Medical
skereste@yahoo.com
Neal Konowalyk - Referee ComissionerReferee subjects / Rules of the Game
nkonowalyk@hotmail.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 CommisionerAnti-Doping
olguitamelo@yahoo.com

PAGE 17

ISTO É PARAVOLLEY
PARAVOLLEY PAN AMERICA
www.paravolleypanam.com

http://www.facebook.com/worldparavolleypanam

https://instagram.com/paravolleypanam

http://www.paravolleypanam.com.br

PVPA website

