COMUNICADO COVID-19

Caríssimos Linces,
Nos últimos meses vivemos uma situação excecional que colocou novos desafios no caminho de todos
nós.
O projeto LYNXRACE não é exceção.
Após o sucesso das provas realizadas em OEIRAS e no BARREIRO, em 2019, perspetivava-se um ano de
2020 em grande, com o CIRCUITO LYNX, de quatro etapas, e várias inovações.
Mas a ameaça COVID19 condicionou todas as expectativas.
Gostaríamos muito de ainda conseguir dar-vos o prazer de se testarem, de divertirem-se numa LYNX este
ano mas devemos pensar primeiro em segurança e estabilidade geral.
Sabemos que existe uma gigante e compreensível vontade por parte dos atletas e até patrocinadores de
organizar ainda este ano uma ou mais LYNX mas o cenário, neste momento, empurra-nos para 2021.
Acreditamos que a realidade vai mudar, que em breve todos poderemos ultrapassar obstáculos nas
corridas LYNX em segurança, mas decidimos que o mais lógico seria já assumir um adiamento para 2021.
Esta decisão foi tomada a pensar nos atletas já inscritos (a maioria nas 4 provas) e que merecem uma
resposta da nossa parte para que se organizem.
Assim, todas as etapas (CASCAIS, OEIRAS, SINTRA e MAFRA) passam para 2021 em datas definitivas
anunciadas até final de Julho de 2020.
O QUE ESPERAR AINDA PARA 2020
Fica, no entanto, uma promessa! Se, ainda em 2020, a ameaça da COVID19 estiver eliminada e se a
Direção Geral de Saúde confirmar que é absolutamente seguro organizarmos uma prova, então cá
estaremos para vos proporcionar pelo menos uma LYNXRACE em local e data a anunciar.
ALTERAÇÕES DE REGULAMENTO GERAL
A situação pandémica que atravessamos e consequente alteração na realização das provas, carece de
esclarecimento adicional no regulamento geral da organização. Aconselhamos a sua consulta em
www.lynxrace.com
1- DATAS PREVISTAS CIRCUITO LYNX 2021
LYNX OEIRAS – 27 de Março 2021
LYNX CASCAIS – 29 de Maio 2021
LYNX SINTRA – 04 de Setembro 2021
LYNX MAFRA – 23 de Outubro 2021

Estas datas serão confirmadas até final de julho de 2020.

INSCRIÇÕES
Em relação às inscrições, há duas possibilidades:
1) As inscrições efetuadas nas provas adiadas transitam automaticamente para as novas datas do
CIRCUITO LYNX 2021 e cujas datas definitivas serão divulgadas até final de Julho de 2020;
2) As inscrições nas etapas de 2020 podem ser utilizadas em qualquer prova mediante o pedido de
um voucher à organização. Exemplo: Um atleta inscrito na prova de LYNX CASCAIS 2020 pode
pedir voucher (transferência) para a sua inscrição ser usada na LYNX OEIRAS 2021. Pedido de
vouchers: info@lynxrace.com
NOTAS:
a)

A organização vai assumir que as inscrições estão em conformidade com a vontade dos atletas
se não forem pedidos os vouchers de alteração de datas;
b) Quem se inscreveu no circuito das 4 provas em 2020, a inscrição está válida para o CIRCUITO DE
2021;
c) Se for organizada alguma LYNX ainda em 2020 os atletas podem usar uma inscrição qualquer que
tenham realizado nas datas de 2020.
DEVOLUÇÕES
a)

Em situações normais não se efetuam devoluções dos valores de inscrição. Permitimos a
transmissão da inscrição para outra pessoa até à data do fecho de inscrições nas provas ou a
alteração para uma outra prova LYNX RACE;
b) Derivado à situação especifica e excecional que vivemos, a organização devolverá o valor aos
atletas inscritos.
c) As devoluções deverão ser solicitadas pelos respetivos inscritos na plataforma ou sobre
declaração autorizada pelos mesmos. Para mais informações: info@lynxrace.com
PRÉMIOS E REGULAMENTOS
O CIRCUITO LYNX 2021, mantém os critérios de provas e classificação bem como de atribuição de prémios
e medalhas que tinha em 2020.

