A todas as Federações estaduais filiadas à CBHP que praticam a modalidade Patinação Artística

COMUNICADO 01/2021:
Ref: Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação Artística 2020
Como é de conhecimento de todos, o recrudescimento da pandemia do COVID-19 nos meses de janeiro de fevereiro,
colocou nosso país à beira do colapso no setor de saúde.
As medidas recém tomadas na maioria dos Estados impedem a prática momentânea da Patinação Artística, às
vésperas do campeonato Brasileiro que será realizado em Santos, prejudicando a preparação da maioria das equipes.
Ainda que a cidade de Santos não esteja em bandeira vermelha, recebemos hoje o pedido do Clube Internacional de
Regatas (Sede da maioria das provas do Evento) para que adiemos o campeonato em questão, em prol da segurança
de todos os participantes. Entendemos esta preocupação como muito coerente com o momento que todos passamos.
Em função do exposto, comunicamos por meio deste, a transferência do Campeonato Brasileiro, Torneio Nacional,
Torneio Nacional de Shows e Torneio de Aspirantes 2020 para o período de 23 de abril à 07 de maio de 2021, em
Santos, SP.
Esperamos que nestes próximos dois meses que agora teremos até o início do Evento, as condições sanitárias
melhorem e as restrições sejam amenizadas gradativamente, permitindo o retorno às práticas e a realização de
eventos esportivos.
A CBHP seguirá monitorando a dinâmica da pandemia, administrando todas as alterações que, por motivos de forçamaior, sejam necessárias – sempre visando a possibilidade de participação da maioria dos praticantes.
Caso tenhamos de obedecer a futuros decretos neste sentido, novas medidas a respeito poderão ser eventualmente
tomadas e comunicadas, no interesse do bem-estar de todos os envolvidos.

São Paulo, 01 de março de 2021.

Moacyr Neuenschwander Junior
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Presidente
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