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 Lançamento 
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Lançamento da nova campanha da PABSA 

#WeCueAsOne 
A Federação Pan-Americana de Bilhar e Snooker – PABSA vem com muito entusiasmo apresentar a sua 
nova iniciativa, chamada #WeCueAsOne (em tradução livre, “tacamos como um só”). Esta iniciativa 
representará a busca por diversidade, inclusão e igualdade nos esportes com tacos, apoiando e 
recebendo jogadores independentemente de sua idade, sexo, sexualidade, nacionalidade, etnia, raça, 
religião ou habilidade. Com essa iniciativa, a Federação Pan-Americana de Bilhar e Snooker busca 
impactar positivamente nossos jogadores, fãs e comunidades em nossa região. 

A iniciativa #WeCueAsOne terá três princípios em que se apoiará e se empenhará em seguir e promover: 

1. Melhorar a diversidade, inclusão e igualdade nos esportes com taco; 
2. Educar jogadores, fãs e comunidades esportivas de dicas sobre igualdade, inclusão e diversidade; 
3. Fornecer um ambiente de jogo seguro e confortável para todos os jogadores. 

A Federação Pan-Americana de Bilhar e Snooker - PABSA tem muito orgulho de lançar esta iniciativa, e 
em breve trará mais informações. Desde já agradecemos por nos apoiarem!#WeCueAsOne#WeArePABSA
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Levi Meiller 
Estatísticas do atleta

Nome - Levi Meiller
Apelido - Gladiador de Glencoe
Reside em - Glencoe, Ontario, 
Canada
Nascido - London, Ontario, Canada
Idade - 42
Maior tacada em competição - 137
Maior tacada em treino - 147

Conquistas
3 x Ontario Snooker Champion
3 x Canadian Junior Champion
Semi finalista no Campeonato 
Masculino de Snooker de Ontario
Atleta professional em 2001/02
46º no World Seniors Tour de

Clube “Spanish Point Boat Club”, 
Hamilton, Bermudas 

Em 1943, treze homens se uniram para formar o Spanish 
Point Boat Club ("SPBC"), hoje localizado nas margens do 
Great Sound, no porto de Hamilton, Bermudas. Como o 
nome indica, a principal atividade do clube é a navegação, 
tendo sediado em 1956 o Western Hemisphere Snipe 
Championships e, entre 2015-17, e fornecido instalações 
para a entrada do Land Rover BAR de Ben Ainslie na 
America’s Cup. 

O SPBC é o único clube membro ainda em funcionamento 
dentre os fundadores da Federação de Snooker das 
Bermudas, que iniciou suas atividades em 1952.  

O clube segue bem representado nos Campeonatos 
Nacionais e Internacionais. Em 2017, Paul Fedden trouxe 
para o SPBC o troféu do Campeonato Nacional Aberto 
Individual pela primeira vez. Paul passou a representar as 
Bermudas, tendo competido no torneio ISL (International 
Snooker League) em Vancouver, 2017 (que ele também 
venceu) e, em seguida, no campeonato Pan-Americano de 
Snooker inaugural, realizado em Houston em janeiro de 
2019.  

Atualmente, os representantes do clube na Liga ocupam 
duas dentre as três primeiras posições na classificação, e o 
o clube é considerado favorito a ter um atleta seu 
ganhando o troféu. 

Fonte: Paul Fedden
The PABSA precisa da sua 
ajuda para desenvolver e 

crescer o Snooker e o Bilhar 
nas Américas. Para apoiar você 

pode fazer uma doação 

https://www.pabsa.org/donate 

Acompanhe-nos nas redes 
sociais e fique por dentro das 

novidades do esporte e da 
Federação.

Facebook - @PABSAofficial 
Instagram - @PABSAofficial 
Twitter - @PABSAofficial 
YouTube - @PABSA 
LinkedIn - @PABSAofficial 

Apoie a PABSA

http://pabsa.org
https://www.pabsa.org/donate
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Conheça Levi Meiller 
O Snooker está profundamente enraizado no Canadá há muitos anos, com atletas locais como Bob Chaperon, Alain 
Robidoux, Kirk Stevens, Cliff Thorburn e Bill Werbenuik, conseguindo brilhar no palco principal do Circuito 
Profissional Mundial. Infelizmente, depois daqueles tempos inebriantes dos anos 1970 e 80, o interesse geral no 
Canadá pelo snooker diminuiu, sem nenhum outro jogador profissional ganhando os holofotes. Porém, das sombras, 
surgiu um jogador com muita habilidade e potencial. O nome dele é, claro, Levi Meiller. 

Levi Meiller pegou um taco de snooker pela primeira vez aos 14 anos. Aos 15, ele já possuía um jogo muito versátil e 
passou a ser treinado por Cliff Thorburn, Kirk Stevens e Gary Baldrey. Como resultado, ele decidiu tentar a tortuosa 
estrada para se tornar um jogador profissional. Usando como sua base o Stroker's Billiard's localizado na cidade 
canadense de Londres, em Ontário, Meiller pode ser freqüentemente encontrado por lá praticando por 4-6 horas por 
dia, além de também frequentar o Corner Bank Sports Bar and Grill localizado em Scarborough, Steel City Billiards 
localizado em Hamilton, e uma mesa particular no porão da casa de Mike Millar. 

Desde que se tornou profissional no Canadá, Meiller participou de muitos torneios, incluindo o World Senior Snooker 
Tour e o Campeonato Pan-Americano em Houston, Texas. Ele tem uma série de títulos em seu currículo, incluindo 
ser três vezes campeão de snooker de Ontário, três vezes campeão júnior de snooker canadense, uma vez 
semifinalista no campeonato masculino de snooker de Ontário, além de ter sido classificado entre os 128 primeiros 
no Pro Tour de 2001/2 e em 46º no World Seniors Snooker Tour 2018/19. Ele também detém recordes de fazer seu 
primeiro century (tacada acima de 100 pontos) (111) depois de apenas de seis meses após o seu primeiro jogo em 
competições,de realizar 14 centuries em um dia, além de fazer a sua primeira tacada de 147 apenas dois anos após 
pegar um taco de snooker pela primeira vez. 

Após uma pausa de 15 anos na sinuca, Levi decidiu voltar ao esporte e fazer carreira. Viajando para Sheffield em 
2019, ele passou algum tempo praticando e sendo treinado na Star Snooker Academy para participar da Q School 
naquele ano. Contudo, ele acabou perdendo na primeira rodada para Alex Millington (4-3), Aaron Hill (4-0) e Daegyu 
Lee (4-1). A participação na competição somente foi possível graças a uma arrecadação de fundos organizada pela 
Steel City Billiards sediada em Hamilton. 

Longe da mesa de sinuca Meiller é um homem de família, que gosta de ficar com os pais e com o seu cachorro. 
Também adora escrever poesia, jogar dardos e golfe. Amante da boa comida e de uma cerveja com os amigos, 
apesar de sério no pano verde, em seu ambiente doméstico Levi é engraçado, leal, honesto, atencioso e descrito 
pelos amigos como “pateta”. Um jogador de snooker experiente que ainda tem potencial para ser o primeiro dentre 
muitos jogadores canadenses a iniciar uma nova revolução no sinuca em sua terra natal e globalmente. 

Escrito por Elliott West do www.greenbaize1972.com 
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