Caro Triatleta,
Lamentamos informar que devido ao Covid 19 a nossa organização decidiu
adiar a edição deste ano do AZORES TRIATHLON para o dia 09 de Maio de
2021.
Quando se tem em mãos uma prova com mais de 100 atletas inscritos de um
total de 19 nacionalidades diferentes, cada um com realidades díspares no
estado da pandemia nos seus países de residência e na aplicação das
medidas de contenção e mitigação da disseminação do vírus, consideramos
que seria irresponsável da nossa parte tentar fazer futurologia (quando
ninguém tem certezas de nada) e adiar a prova para outra data posterior ainda
este ano em vez de a adiarmos para 2021 como optámos por fazer.
Para quem ama os Açores e o triatlo tendo idealizado uma prova cujo objectivo
principal é dar a conhecer a ilha Terceira como um paraíso para a práctica da
modalidade, é com uma enorme dor na alma que somos compelidos a tomar
esta decisão, mas neste momento temos de ser responsáveis pensando na
saúde de todos sem excepção e dar o nosso melhor contributo na contenção
máxima da pandemia. Foi extremamente difícil tomar esta decisão e
lamentamos todos os inconvenientes que daqui decorrem mas é nestes
momentos que é preciso ter coragem e pensar no bem maior.
Para todos os atletas que desejarem participar na nossa prova em 2021 no dia
09 de maio a inscrição deste ano transita automaticamente. Para quem não o
desejar ou não puder participar no próximo ano, faremos o reembolso do valor
de inscrição pago apenas deduzido dos custos bancários que nos foram
cobrados aquando da inscrição automática. Para obter o reembolso basta
enviarem-nos um e-mail com o vosso IBAN para azorestriathlon@gmail.com.
Esperamos poder contar convosco em 2021.
Sigam por favor as indicações da direção geral da Saúde para que o impacto
do corona vírus em Portugal seja o menor possível. Todas as informações
sobre o covid-19 disponíveis em www.dgs.pt/corona-virus.aspx
Fiquem de boa saúde e até breve.
A equipa do AZORES TRIATHLON

