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PORTARIA Nº 03/2021
 

Ref.: Cancelamento de Competições

O Presidente do Conselho de Administração da FEDERAÇÃO DE
ATLETISMO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTARIAS:

RESOLVE

CONSIDERANDO a classificação de todo o Estado do Paraná na Fase
Vermelha de enfrentamento à COVID 19;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  uma  análise  permanente  de
reavaliação das especificidades de cenário epidemiológico da COVID 19 e da capacidade de resposta da
rede de atenção à saúde;

CONSIDERANDO a  necessidade  da  atuação  conjunta  de  toda  a
sociedade para o enfrentamento da pandemia da COVID 19;

 CONSIDERANDO a preocupação dessa Federação com a preservação
da saúde de atletas, treinadores, dirigentes, árbitros e de toda comunidade do atletismo paranaense;

CONSIDERANDO os  desafios  logísticos  que  seriam enfrentados  por
nossas entidades filiadas e pela empresa responsável pelo material para o transporte e hospedagem de
seus atletas e funcionários;

Estão CANCELADOS os seguintes eventos:

Torneio FAP 1 – Máster, Adulto, Sub23 e Sub20 que seria realizado dia
27/03;

Festival FAP 1 – Sub 14 e Sub16 que seria realizado dia 03/04;
Festival FAP 2 – Sub 14 e Sub 16 que seria realizado dia 03/04;
Festival FAP 3 – Sub 14 e Sub 16 que seria realizado dia 03/04.



Está  TRANSFERIDO,  curso  de  arbitragem  que  seria  realizado  no
período de 24 a 27 de março na cidade de Cascavel para os dias 14 a 18 de abril na mesma cidade.

Está MANTIDO AINDA os eventos marcados para os dias 17 e 18 e 24
a 26 de abril, porém poderá haver mudanças devido a situação da pandemia bem como a realização das
eleições para CBAT no final do mês de março. 

 Atenciosamente

Curitiba, 16 de março de 2021

                       

Ubiratan Martins Junior
Presidente Do Conselho de Administração da FAP
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