
 

TTOODDAA  SSUURRAAMMÉÉRRIICCAA  SSEE  

CCOONNCCEENNTTRRAA  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  
  

CCaallii,,  2211  ddee  ffeebbrreerroo  ddeell  22001155  

  

AA  8855  ddííaass  ddee  ccoommeennzzaarr  ssuu  ddeessaarrrroolllloo,,  llaa  

FFeeddeerraacciióónn  CCoolloommbbiiaannaa  ddee  PPaattiinnaajjee  eennffiillaa  ssuuss  

bbaatteerrííaass  ppaarraa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  OOPPEENN  

SSUUDDAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE  PPAATTIINNAAJJEE,,  qquuee  ssee  ccuummpplliirráá  eenn  

SSaannttiiaaggoo  ddee  CCaallii  ddeell  1199  aall  1144  ddee  mmaayyoo  pprróóxxiimmoo  yy  

ddeell  ccuuaall  ttoommaarráánn  ppaarrttee  ttooddooss  llooss  ppaaíísseess  ddee  

ssuurrccoonnttiinneennttee  yy  aallgguunnooss  iinnvviittaaddooss  eessppeecciiaalleess,,  

eevveennttoo  aavvaallaaddoo  ppoorr  llaa  CCOONNFFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  

SSUUDDAAMMEERRIICCAANNAA  DDEE  PPAATTÍÍNN,,  qquuee  pprreessiiddee  eell  bbrraassiilleerroo  

MMooaaccyyrr  JJúúnniioorr..  
  

EEll  eevveennttoo  ssee  ccuummpplliirráá  eenn  ddooss  mmooddaalliiddaaddeess,,  

ccaarrrreerraass  yy  hhoocckkeeyy  llíínneeaa,,  tteenniieennddoo  ccoommoo  

eesscceennaarriiooss  nnaattuurraalleess  eell  ppaattiinnóóddrroommoo  mmuunnddiiaalliissttaa,,  

sseeddee  ddeell  ccaammppeeoonnaattoo  mmuunnddiiaall  ddeell  aaññoo  22000077  yy  

uubbiiccaaddoo  aa  uunn  ccoossttaaddoo  ddeell  vveellóóddrroommoo  AAllcciiddeess  

NNiieettoo  PPaattiiññoo,,  yy  eell  ccoolliisseeoo  ddee  hhoocckkeeyy  uubbiiccaaddoo  eenn  

llaa  eessqquuiinnaa  ddee  llaa  99ªª  ccoonn  3399  eenn  llaa  UUnniiddaadd  DDeeppoorrttiivvaa  

PPaannaammeerriiccaannaa,,  eenn  llaa  ccaappiittaall  ddeell  VVaallllee  ddeell  CCaauuccaa..  

  

SSeeggúúnn  AAllbbeerrttoo  HHeerrrreerraa  AAyyaallaa,,  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  CCoolloommbbiiaannaa  ddee  

PPaattiinnaajjee,,  yy  pprreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittéé  OOrrggaanniizzaaddoorr  ddeell  OOPPEENN  SSUUDDAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE  

PPAATTIINNAAJJEE,,  sseerráá  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  rreeccuuppeerraarr  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  uunnaa  eennttiiddaadd  qquuee  vveennííaa  

ccoonn  aallgguunnaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  qquuee  hhaa  llooggrraaddoo  eennddeerreezzaarr  ssuuss  ddeessiiggnniiooss..  ““TTeenneemmooss  uunn  

ggrraann  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  SSuurraamméérriiccaa,,  vvaammooss  aa  ppoonneerr  ttooddoo  lloo  qquuee  tteennggaammooss  aall  

aallccaannccee  ppaarraa  llaa  SSuurraammeerriiccaannaa  vvuueellvvaa  aa  sseerr  uunnaa  ffaammiilliiaa,,  uunniiddaa  yy  lluucchhaannddoo  ppoorr  

iinntteerreesseess  ccoommuunneess;;  eell  OOppeenn  sseerráá  eell  pprriinncciippiioo  ddee  eessttee  nnuueevvoo  ccaappííttuulloo  qquuee  

eessppeerraammooss  sseeaa  mmuuyy  ppoossiittiivvoo,,  aahhoorraa    eenn  llaass  mmaannooss  ddee  nnuueessttrroo  aammiiggoo  MMooaaccyyrr  

JJúúnniioorr””,,  ddiijjoo..  

  



 

EEll  eevveennttoo  ssuurraammeerriiccaannoo  rreeuunniirráá  aa  llooss  mmeejjoorreess  cclluubbeess  ddeell  ccoonnttiinneennttee,,  ttaannttoo  eenn  

vveelloocciiddaadd  ccoommoo  eenn  eell  nnuueevvoo  hhoocckkeeyy,,  tteenniieennddoo  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  oobbsseerrvvaarr  yy  

ddiissffrruuttaarr  ddeell  ttaalleennttoo  ddee  uunn  ggrruuppoo  ddee  ddeeppoorrttiissttaass  qquuee  ffáácciillmmeennttee  lllleeggaarráá  aa  llooss  ccaassii  

11550000  aattlleettaass,,  qquuiieenneess  lllleeggaarraann  aa  CCaallii  ccoommoo  lloo  hhiicciieerroonn  eenn  eell  22000099,,  ccuuaannddoo  ssee  

eessttrreennóó  llaa  nnuueevvaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa  FFeeddeeppaattiinnaajjee  eenn  ccaabbeezzaa  ddee  AAllbbeerrttoo  HHeerrrreerraa  

AAyyaallaa..  ““EEnn  eessee  eennttoonncceess  eell  OOppeenn  SSuuddaammeerriiccaannoo  ddeell  ffuuee  uunnoo  ddee  llooss  eevveennttooss  mmááss  

iimmppoorrttaanntteess  ddeell  aaññoo;;  ffuuee  eell  sseegguunnddoo  eenn  nnuueessttrroo  eeqquuiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  ddeessddee  

eennttoonncceess  nnoo  hheemmooss  ddeejjaaddoo  ddee  hhaacceerr  aall  mmeennooss  uunn  ggrraann  cceerrttaammeenn  ddeeppoorrttiivvoo  

iinntteerrnnaacciioonnaall  ppoorr  aaññoo..  EEssttaammooss  mmuuyy  ccoonntteennttooss  ccoonn  eessttee  nnuueevvoo  rreettoo  yy  aaggrraaddeecciiddooss  

ccoonn  llaa  CCoonnffeeddeerraacciióónn  SSuuddaammeerriiccaannaa  ppoorr  ccoonnffiiaarr  ddee  nnuueevvoo  eenn  eell  ppaattiinnaajjee  

ccoolloommbbiiaannoo””,,  ccoonncclluuyyóó  HHeerrrreerraa  AAyyaallaa..  

  

LLaa  pprróóxxiimmaa  sseemmaannaa  ssee  ccoonnoocceerráá  eell  eeqquuiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  llooss  ccrroonnooggrraammaass  aa  sseegguuiirr,,  

eell  ppllaann  mmaaccrroo  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  yy  ddeemmááss  ddeettaalllleess  ddeell  tteemmaa  oorrggaanniizzaattiivvoo  ddee  

eessttee  eevveennttoo  qquuee  pprroommeettee  ggrraannddeess  eemmoocciioonneess  ppaarraa  bbiieenneessttaarr  ddeell  ppaattiinnaajjee  

ssuurraammeerriiccaannoo..  


