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COMUNICADO 002/2018 - MUDANÇA DE DATA

I TROFÉU AABB-AQUAFIT MASTER DE NATAÇÃO - 4ª Etapa do Circuito
Maranhense Master de Natação
A Associação Maranhense Masters de Natação - AMMN comunica aos atletas,
técnicos e dirigentes das equipes que pretendem participar do I Troféu AABBAQUAFIT Master de Natação (4ª Etapa do Circuito Maranhense Masters de
Natação 2018) e demais interessados que o evento foi antecipado para os dias
20 e 21 de outubro de 2018.
Mesmo não sendo responsável direta pela alteração da data - primeiramente
marcada para os dias 27 e 28 de outubro - A AMMN gostaria de se desculpar
com todos os atletas e treinadores que pretendem prestigiar o evento;
destacando que assim como os participantes, também foi surpreendida e
obrigada a mudar a data do evento.
Esclarecemos que a modificação de data se deve em razão da solicitação dos
Técnicos/Dirigentes dos Clubes, pois a data inicial prevista iria coincidir dos as
Eleições 2018 - 2º Turno.
Com efeito, a AMMN, imbuída no espírito esportivo e fiel ao princípio de que a
democracia é o caminho para a melhor forma de convívio em harmonia
deliberou pela alteração.
Nesse espírito, a Associação Maranhense Masters de Natação conta com
compreensão de todos os atletas que pretendem se inscreverem.
Aproveitamos para lembrar que as inscrições serão realizadas somente pelo
site
da
Associação
Brasileira
Masters
de
Natação:
https://www.abmn.org.br/inscricao-on-line/,
(horário
de
Brasília),
impreterivelmente até 24 de setembro de 2018 (individuais) e até 28 de
setembro de 2018 (revezamentos).
Alertamos, ainda, que a data para pagamento e encaminhamento do
comprovante se encerra no dia 25 de setembro de 2018.
Estamos à sua inteira disposição para esclarecer quaisquer duvidas.
Diretoria AMMN.

Contatos: Antonio Henrique (3248-0413) – Presidente da AMMN
Telefone: (98) 98858-9166 ou por e-mail: ammnmasters@gmail.com
https://www.facebook.com/AMMN-Associação-Maranhense-Masters-de-Natação-428279190706807/

