
Het organiserend comité maakt het uitstel 
van de 24ste editie van de Olympische 
Zomerspelen voor Doven bekend 

Het evenement zou plaatsvinden in december van dit jaar en zal worden gehouden 

van 1 tot 15 mei 2022. Maatregel is te wijten aan de beperkingen veroorzaakt door 

Covid-19. 

De 24e editie van de Olympische Zomerspelen voor Doven , die zou plaatsvinden tussen 

5 en 21 december van dit jaar, met de Universiteit van Caxias do Sul als prioriteitszetel, 

werd uitgesteld tot tussen 1 en 15 mei 2022. De definitie vond plaats in de namiddag van 

maandag 1 februari, in een vergadering van vertegenwoordigers van het 

Meervoudscomité voor de organisatie van het evenement op het UCS-pastoriebureau - 

die live werd uitgezonden via internet. 

Het oudste multisportevenement na de Olympische Spelen, de Olympische Zomerspelen 

voor Doven, vinden om de vier jaar plaats, met de laatste editie in 2017 in de stad Samsun, 

Turkije. Het besluit tot uitstel is te wijten aan beperkingen als gevolg van de Covid-19-

pandemie. Aangezien vaccinatie over de hele wereld aanzienlijke verschillen vertoont 

tussen het ene land en het andere, beoogt de maatregel een langere immunisatieperiode 

van de wereldbevolking te garanderen. 

Het internationale multisportevenement dat wordt georganiseerd door het International 

Committee for Sports for Deaf (ICSD) bestaat uit de eerste editie in een land in Latijns-

Amerika. Voor het geschil in 21 sporten zullen naar verwachting meer dan 100 landen en 

4.000 dove atleten deelnemen. 

De interim-voorzitter van de ICSD, Gustavo Perazzolo, de uitvoerende macht van de 

ICSD, Dimitri Rebrov, de uitvoerende voorzitter van het Meervoudig Comité van de 

Olympische Spelen voor Doven, Emir José Alves da Silva, de uitvoerende macht van de 

Dove Olympische Spelen Jaqueline Mognaga, nam deel aan de beslissing 

aankondigingsbijeenkomst. de uitvoerend secretaris van de Olympische Spelen voor 

Doven, Jussânia Dinani, de communicatieadviseur van de Olympische Spelen voor 

Doven, Alexandre Couto, de voorzitter van de Sportfederatie van Doven van RS, Gustavo 

Lemos, en de voorzitter van de Braziliaanse Confederatie van Dovensporten, Diana 

Kyosen . 

De vergadering werd ook bijgewoond door de UCS-rector, Evaldo Kuiava, de voorzitter 

van de Universiteit van Caxias do Sul, José Quadros dos Santos, de gemeentesecretaris 
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voor sport in Caxias do Sul, Gabriel Citton, het gemeenteraadslid Felipe Gremelmaier, de 

president van de Council Municipal Sport, Carla Pretto, stafchef van UCS, Gelson 

Leonardo Rech, en de uitvoerend directeur van SEGH - Business Union of Gastronomy 

and Hospitality, Marcia Ferronato. 

 


