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BBooggoottáá,,  99  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  22001155  

  

  

  

SSeeññoorr  

DDAANNNNYY  BBRROOWWNN  

PPrreessiiddeennttee  

FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAATTIINNAAJJEE  SSOOBBRREE  RRUUEEDDAASS  DDEE  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS  ––  UUSSAARRSS  

EE..  SS..  DD..  

  

  

  

AApprreecciiaaddoo  DDaannnnyy  

  

  

CCoonn  mmuucchhaa  pprreeooccuuppaacciióónn  hheemmooss  ccoonnoocciiddoo  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddeell  eevveennttoo  qquuee  hhaann  llllaammaaddoo  

““CCUUAARRTTOO  CCAAMMPPEEOONNAATTOO  AANNUUAALL  DDEE  PPAATTIINNAAJJEE  PPAANNAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE  CCLLUUBBEESS””,,  oorrggaanniizzaaddoo  ppoorr  llaa  

eennttiiddaadd  qquuee  uusstteedd  pprreessiiddee  ppaarraa,,  sseeggúúnn  ddiicchhaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa,,  rreeaalliizzaarrssee  eenn  OOrrllaannddoo,,  FFlloorriiddaa  ((UUSSAA)),,  

eenn  eenneerroo  ddeell  22001166..  SSoobbrree  eell  ppaarrttiiccuullaarr  ddeebboo  aaccllaarraarrllee  vvaarriiooss  aassppeeccttooss  ppaarraa  nnoo  ppaassaarr  ppoorr  eenncciimmaa  

ddee  llaass  nnoorrmmaass  qquuee  rriiggeenn  nnuueessttrroo  ddeeppoorrttee  aa  nniivveell  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy,,  eenn  eessttee  ccaassoo,,  eenn  AAmméérriiccaa..  

  

PPaarraa  qquuee  uunn  eevveennttoo  tteennggaa  ccaarráácctteerr  ddee  PPAANNAAMMEERRIICCAANNOO,,  ddeebbee  ccoonnttaarr  ccoonn  eell  AAVVAALL  ddee  llaa  CCPPRRSS  yy  

hhaacceerr  ppaarrttee  ddeell  ccaalleennddaarriioo  ddee  eevveennttooss  ddee  ddiicchhaa  eennttiiddaadd,,  eell  ccuuaall  eess  aapprroobbaaddoo  ppoorr  llaa  AAssaammbblleeaa  

GGeenneerraall..  

  

EEnn  llaa  AAssaammbblleeaa  EElleeccttiivvaa  ddeell  PPaassaaddoo  1133  ddee  jjuulliioo  eenn  TToorroonnttoo,,  CCaannaaddáá,,  llooss  pprreessiiddeenntteess  ddee  llaass  

FFeeddeerraacciioonneess  aaffiilliiaaddaass  vvoottaarroonn  ppoorr  NNOO  AAPPRROOBBAARR  eell  ccaalleennddaarriioo  qquuee  iibbaa  aa  sseerr  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  eell  

CCoommiittéé  EEjjeeccuuttiivvoo  ssaalliieennttee  yy  ssee  ddeetteerrmmiinnóó  pprreesseennttaarr  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  CCAALLEENNDDAARRIIOO  ÚÚNNIICCOO  DDEE  

EEVVEENNTTOOSS  eenn  llaa  rreeuunniióónn  pprróóxxiimmaa,,  llaa  ccuuaall  eessppeerraammooss  aaddeellaannttaarr  eenn  ddiicciieemmbbrree  ddeell  22001155..  

  

NNii  uusstteedd  nnii  nniinngguunnoo  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  UUSSAARRSS  hhaa  ssoolliicciittaaddoo  eell  AAVVAALL  ddee  llaa  CCPPRRSS  ppaarraa  llaa  

rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ddiicchhoo  ttoorrnneeoo,,  nnii  ttaammppooccoo  ddiirreeccttaammeennttee  aa  eessttee  sseerrvviiddoorr,,  ccoommoo  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  

eennttiiddaadd,,  ppaarraa  ppoonneerr  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCPPRRSS  ssoobbrree  llaa  iinntteenncciióónn  ddee  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  llaa  

rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ddiicchhoo  eevveennttoo..  

  

HHee  ccoonnvveerrssaaddoo  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ccoonn  eell  sseeññoorr  SSaabbaattiinnoo  AArraaccuu,,  PPrreessiiddeennttee  ddee  FFIIRRSS,,  qquuiieenn  mmee  

nnoottiiffiiccóó  qquuee  nnoo  eexxiissttee  nniinnggúúnn  ccoommpprroommiissoo  ddee  FFIIRRSS  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  ddiicchhoo  eevveennttoo  yy  qquuee  ccoommppaarrttee  

ccoonn  nnoossoottrrooss  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  llaa  CCPPRRSS  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  

ccaammppeeoonnaattooss  ppaannaammeerriiccaannooss  ddee  nniinngguunnaa  mmooddaalliiddaadd..  
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UUnnaa  vveezz  ffiinnaalliizzaaddaa  llaa  AAssaammbblleeaa  EElleeccttiivvaa  ddeell  ppaassaaddoo  1133  ddee  jjuulliioo  eenn  TToorroonnttoo,,  CCaannaaddáá,,  ddoonnddee  

ffuuiimmooss  eelleeggiiddooss  ppoorr  aaccllaammaacciióónn  ppaarraa  ddiirriiggiirr  llaa  CCPPRRSS  dduurraannttee  eell    ppeerriiooddoo  22001155--22001199,,  llee  eexxpprreesséé  

qquuee  eerraa  nneecceessaarriioo  rreeuunniirrnnooss  ppaarraa  sseennttaarr  llaass  bbaasseess  ddee  uunnaa  ccoorrrreeccttaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ddiicchhoo  

cceerrttaammeenn  yy  nnoo  ddee  llaa  ffoorrmmaa  ccoommoo  ssee  hhaa  hheecchhoo  eenn  llooss  aaññooss  aanntteerriioorreess  ddoonnddee  llaa  CCPPRRSS  nnoo  hhaa  tteenniiddoo  

uunn  ppaappeell  pprroottaaggóónniiccoo  aaddeeccuuaaddoo..  

  

LLaa  UUSSAARRSS  eessttáá  eenn  ttooddoo  eell  ddeerreecchhoo  ddee  oorrggaanniizzaarr  llooss  eevveennttooss  ddee  cclluubbeess  eenn  ssuueelloo  eessttaaddoouunniiddeennssee,,  

ppuueessttoo  qquuee  eessttee  eess  ssuu  ffiinn;;  ppeerroo  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  eevveennttooss  ddee  ccaarráácctteerr  PPAANNAAMMEERRIICCAANNOO  

úúnniiccaammeennttee  llee  ccoommpplleettee  aa  llaa  CCPPRRSS..  

  

DDeebbiiddoo  aa  eessttaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ffuueerraa  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddee  llaa  CCPPRRSS,,  eemmiittiirreemmooss  uunn  ccoommuunniiccaaddoo  

ooffiicciiaall  aa  ttooddaass  llaass  FFeeddeerraacciioonneess  aaffiilliiaaddaass  ppaarraa  qquuee  sseeaann  ddiiffuunnddiiddaass  eenn  ssuuss  rreessppeeccttiivvooss  ppaaíísseess  yy  

eesstteemmooss  ttooddooss  eenntteerraaddooss  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  iilleeggaalliiddaadd  qquuee  rrooddeeaa  ddiicchhoo  eevveennttoo..  

  

HHaaggoo  ddee  nnuueevvoo  uunn  llllaammaaddoo  aall  ttrraabbaajjoo  eenn  eeqquuiippoo,,  ppuueessttoo  qquuee  llaa  UUSSAARRSS  eess  uunnaa  FFeeddeerraacciióónn  

nnaacciioonnaall  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  llaa  CCPPRRSS,,  ppeerroo  nnoo  ppooddeemmooss  sseegguuiirr  ffuunncciioonnaannddoo  ccoommoo  rruueeddaass  

ssuueellttaass,,  yyeennddoo  eenn  ccoonnttrraavvííaa  ddeell  bbuueenn  aammbbiieennttee  yy  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  uunniióónn,,  ffrraatteerrnniiddaadd  yy  aammiissttaadd  

qquuee  qquueeddóó  sseellllaaddoo  lluueeggoo  ddee  TToorroonnttoo  22001155..  

  

EEssppeerroo  qquuee  eessttaass  ppaallaabbrraass  sseeaann  ttoommaaddaass  ddee  llaa  mmeejjoorr  ffoorrmmaa,,  ccoommoo  uunn  llllaammaaddoo  aa  uunniirr  eessffuueerrzzooss,,  

yy  nnoo  ccoommoo  iinntteennssiióónn  ddee  ttoorrppeeddeeaarr  eell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  llaa  UUSSAARRSS..  EEll  ééxxiittoo  nnoo  nnooss  ssiirrvvee  ssii  lloo  

llooggrraammooss  ssóólloo;;  úúnniiccaammeennttee  ssee  ppuueeddee  ddiissffrruuttaarr  ccuuaannddoo  ssee  ccoommppaarrttee  ccoonn  qquuiieenneess  nnooss  rrooddeeaann..  

  

CCoonn  aapprreecciioo  

  

  

  
 

                  

AALLBBEERRTTOO  HHEERRRREERRAA  AAYYAALLAA          JJOORRGGEE  RROOLLDDÁÁNN  PPÉÉRREEZZ  

PPrreessiiddeenntt              SSeeccrreettaarryy   

  

  

CC..CC..  SSAABBAATTIINNOO  AARRAACCUU  

  RROOBBEERRTTOO  MMAARROOTTAA  

  MMAARRGGAARREETTHH  BBRROOOOKKSS  
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BBooggoottaa,,  SSeepptteemmbbeerr  99//22001155  

  

  

  

  

MMrr..  

DDAANNNNYY  BBRROOWWNN  

PPrreessiiddeenntt  

UUSSAA  RROOLLLLEERR  SSPPOORRTTSS  FFEEDDEERRAATTIIOONN  ((UUSSAARRSS))  

  

  

DDeeaarr  DDaannnnyy,,  

  

  

WWee  nnootteedd  wwiitthh  ccoonncceerrnn  tthhee  iinnvviittaattiioonn  ffoorr  tthhee  eevveenntt  yyoouu  hhaavvee  nnaammeedd  44tthh  AAnnnnuuaall  PPAANN  AAmmeerriiccaann  

RRoolllleerr  SSppoorrttss  CChhaammppiioonnsshhiipp  ooff  CClluubbss,,  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  yyoouu  lleeaadd,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  hheelldd  

oonn  JJaannuuaarryy  22001166  iinn  OOrrllaannddoo,,  FFlloorriiddaa  ((UUSSAA))..  RReeggaarrddiinngg  tthhiiss  cchhaammppiioonnsshhiipp  II  mmuusstt  eexxppllaaiinn  ssoommee  

aassppeeccttss  yyoouu  mmuusstt  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  ttoo  aavvooiidd  oovveerrllooookkiinngg  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreegguullaattiioonnss  ooff  oouurr  

ssppoorrtt,,  aanndd  iinn  tthhiiss  ccaassee,,  iinn  AAmmeerriiccaa..  

  

FFoorr  tthhiiss  cchhaammppiioonnsshhiipp  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  PPAANNAAMMEERRIICCAANN  iitt  mmuusstt  hhaavvee  CCPPRRSS’’  ppeerrmmiissssiioonn  aanndd  iitt  

mmuusstt  bbee  iinn  CCPPRRSS’’  eevveennttss  ttiimmeettaabbllee,,  wwhhiicchh  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy..      

  

IInn  tthhee  EElleeccttiivvee  AAsssseemmbbllyy  hheelldd  oonn  JJuullyy  1133  iinn  TToorroonnttoo,,  CCaannaaddaa,,  tthhee  PPrreessiiddeennttss  ooff  aallll  mmeemmbbeerr  

ffeeddeerraattiioonnss  vvootteedd  tthhee  nnoonn--aapppprroovvaall  ooff  tthhee  sscchheedduullee  tthhaatt  wwaass  ggooiinngg  ttoo  bbee  pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  

lleeaavviinngg  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  IItt  wwaass  aallssoo  ddeetteerrmmiinneedd  pprreesseennttiinngg  aa  pprroojjeecctt  ffoorr  aa  UUNNIIQQUUEE  EEVVEENNTTSS  

SSCCHHEEDDUULLEE  iinn  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg,,  wwhhiicchh  wwee  hhooppee  ttoo  hhoolldd  oonn  DDeecceemmbbeerr  22001155..    

  

NNeeiitthheerr  yyoouu  nnoorr  aannyy  UUSSAARRSS  mmeemmbbeerr  hhaass  rreeqquueesstteedd  CCPPRRSS’’  ((oorr  mmyysseellff’’ss  aass  iittss  pprreessiiddeenntt))  

ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  cchhaammppiioonnsshhiipp,,  ttoo  lleett  uuss  kknnooww  yyoouurr  iinntteennttiioonn  ooff  

ccaarrrryyiinngg  oouutt  ssuucchh  eevveenntt..  

  

II  hhaavvee  ppeerrssoonnaallllyy  ttaallkkeedd  ttoo  MMrr..  SSaabbaattiinnoo  AArraaccuu,,  FFIIRRSS’’ss  PPrreessiiddeenntt,,  wwhhoo  iinnffoorrmmeedd  ttoo  mmee  tthhaatt  tthheerree  

iiss  nnoott  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ffrroomm  FFIIRRSS  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ssuucchh  eevveenntt..  AAllssoo,,  tthhaatt  hhee  aaggrreeeess  tthhaatt  tthheerree  mmuusstt  bbee  

aa  ppeerrmmiissssiioonn  ggrraanntteedd  bbyy  CCPPRRSS  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ppaannaammeerriiccaann  cchhaammppiioonnsshhiippss  ooff  aannyy  kkiinndd..  

  

OOnnccee  hheelldd  tthhee  EElleeccttiivvee  AAsssseemmbbllyy  oonn  JJuullyy  1133  iinn  TToorroonnttoo,,  CCaannaaddaa,,  wwhheerree  wwee  wweerree  ggllaaddllyy  ppiicckkeedd  ttoo  

ddiirreecctt  CCPPRRSS  ffrroomm  22001155  ttoo  22001199,,  II  ttoolldd  yyoouu  tthhaatt  aa  mmeeeettiinngg  wwaass  nneecceessssaarryy  ttoo  aaggrreeee  oonn  tthhee  

ffoouunnddaattiioonnss  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ssuucchh  cchhaammppiioonnsshhiipp;;  uunnlliikkee  wwhhaatt  hhaass  hhaappppeenneedd  iinn  ppaasstt  yyeeaarrss,,  wwhheerree  

CCPPRRSS  hhaass  nnoott  hhaavvee  aann  aaddeeqquuaattee  mmaaiinn  rroollee..    
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UUSSAA  RRoolllleerr  SSppoorrttss  FFeeddeerraattiioonn  ((UUSSAARRSS))  iiss  uunnddoouubbtteeddllyy  aabbllee  ttoo  oorrggaanniizzee  aa  cchhaammppiioonnsshhiipp  ooff  cclluubbss  

iinn  iittss  ccoouunnttrryy,,  ssiinnccee  tthhaatt  iiss  iittss  ppuurrppoossee..  YYeett,,  iinnvviittaattiioonn  ttoo  aannyy  PPAANNAAMMEERRIICCAANN  eevveennttss  ccoorrrreessppoonnddss  

oonnllyy  ttoo  CCPPRRSS..  

  

BBaasseedd  oonn  tthhiiss  iinnvviittaattiioonn  oouuttssiiddee  CCPPRRSS’’  sscchheedduullee,,  wwee  wwiillll  iissssuuee  aann  ooffffiicciiaall  ssttaatteemmeenntt  ttoo  aallll  

mmeemmbbeerr  ffeeddeerraattiioonnss  ttoo  bbee  sspprreeaadd  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccoouunnttrriieess  aanndd  ffoorr  uuss  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  

iilllleeggaall  ssttaattuuss  ooff  tthhiiss  eevveenntt..  

  

II  aaggaaiinn  aasskk  ffoorr  tteeaammwwoorrkk,,  ssiinnccee  UUSSAARRSS  iiss  aa  NNaattiioonnaall  FFeeddeerraattiioonn,,  qquuiittee  iimmppoorrttaanntt  ttoo  CCPPRRSS..  WWee  

ccaannnnoott  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  lloooossee  wwhheeeellss,,  rroolllliinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  ggoooodd  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ppuurrppoossee  ooff  

uunniioonn,,  ffrraatteerrnniittyy,,  aanndd  ffrriieennddsshhiipp  tthhaatt  wwaass  bbuuiilltt  aafftteerr  TToorroonnttoo  22001155..  

  

II  hhooppee  tthheessee  wwoorrddss  aarree  rreecceeiivveedd  iinn  tthhee  bbeesstt  wwaayy  ppoossssiibbllee,,  aass  aa  rreeqquueesstt  ttoo  uunniittee  ffoorrcceess  aanndd  nnoott  aass  

iinntteennttiioonn  ttoo  aattttaacckk  UUSSAARRSS’’  wwoorrkk..  SSuucccceessss  iiss  nnoott  uusseeffuull  wwhheenn  aacchhiieevveedd  aalloonnee..  IItt  ccaann  oonnllyy  bbee  

eennjjooyyeedd  wwhheenn  sshhaarreedd  wwiitthh  ppeeooppllee  aarroouunndd  uuss..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

                  

AALLBBEERRTTOO  HHEERRRREERRAA  AAYYAALLAA          JJOORRGGEE  RROOLLDDÁÁNN  PPÉÉRREEZZ  

PPrreessiiddeenntt              SSeeccrreettaarryy    

  

  

  

cc..cc  SSAABBAATTIINNOO  AARRAACCUU  

  RROOBBEERRTTOO  MMAARROOTTAA  

  MMAARRGGAARREETTHH  BBRROOOOKKSS  


