KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW
Koźmioskiego Maratonu RowerowEGO
Wiele razy zabieraliśmy się do napisania tego komunikatu, byliśmy pełni nadziei, że data 30 maja 2020 r.
jest tak odległym, a zarazem bezpiecznym i możliwym terminem do przeprowadzenia naszej Imprezy,
że spokojnie czekaliśmy na rozwój wypadków.
Jednak czas, od dnia wprowadzenia narodowej kwarantanny, mijał nieubłaganie, obostrzenia coraz to
dla nas dotkliwsze niestety nie, zapewne jeszcze trochę z nami pobędą. Przynajmniej te związane
z organizacją imprez sportowych, także amatorskich.
W czasie kiedy w telewizji ogłaszano pierwsze komunikaty o koronawirusie i wprowadzeniu związanych
z nim wielu zakazów mieliśmy już gotowy formularz zgłoszeniowy, by z początkiem marca wystartowad
z zapisami. Coś jednak kazało nam się wstrzymad z opublikowaniem naszego komunikatu
technicznego i tak pozostało do teraz.
Z początkiem maja mieliśmy już wstępnie wiedzied, jakie jest zainteresowane naszym maratonem,
szacowad liczbę pakietów startowych, wydanych posiłków i finalizowad szczegóły organizacyjne Itp.
Dziś już wiemy, że 30 maja 2020 r. nie uda nam się zorganizowad XII Koźmioskiego Maratonu
Rowerowego, o czym z bólem serca Wszystkich miłośników kolarsko-rowerowej zabawy informujemy.
Obecnie, w realiach nas otaczających, nikt z nas nie podejmie się składania obietnicy, że w tym roku
będziemy wstanie Koźmioski Maraton Rowerowy zorganizowad i na jakich zasadach.
Przygotowanie i przeprowadzenie takiej imprezy to organizm składający się z wielu naczyo połączonych;
począwszy od finansowania, poprzez zabezpieczenie trasy, a skooczywszy na obsłudze biura itd.
Celowo nie wspominałem o bezpieczeostwie zdrowotnym uczestników, bo to jest temat z jednej strony
tak oczywisty, a zrazem tak trudny do podjęcia, że wolę się o nim w obecnym stanie naszej
wiedzy nie wypowiadad.
Oczywiście nie mówimy, kategorycznie nie, lecz aby podjąd na nowo temat organizacji maratonu,
w jakiejś okrojonej formule, potrzeba unormowania się w kraju sytuacji związanej z pandemią, czasu
i sprzyjających okoliczności, a o wszystkie te wymienione rzeczy w obecnym roku może byd dośd trudno.
Tymczasem w oczekiwaniu na lepsze chwile pozostaje nam cieszyd się z możliwości jazdy na rowerach,
chod w maseczkach to dośd niewygodne i wierzyd, że już niedługo będziemy mogli spotkad się na naszych
ulubionych kolarskich imprezach!
Czego Wszystkim życzymy!
Członkowie
Amatorskiej Grupy Kolarskiej Koźmin Wielkopolski

