REGULAMENTO PARTICULAR

Iº MUSHING IBÉRICO
Vila de Ourique 2020

16 de Fevereiro de 2020
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1. INTRODUÇÃO
O Iº MUSHING IBÉRICO Vila de Ourique 2020 define‐se como uma “prova” aberta, onde o participante terá a
oportunidade de desfrutar da excelente paisagem e condições para a prática das modalidades.
Este evento desportivo, adiante designado “PROVA”, será um evento de lazer com interesse turístico, cultural e
social, promovida pela Secção de BTT e Ciclismo do Ourique despostos Clube, com o apoio das entidades
municipais locais.
A PROVA não é uma prova de competição, assume‐se como uma prova de lazer em que os participantes andam
ao seu ritmo em toda a extensão do percurso, sendo‐lhes, no entanto, cronometrado o tempo que demoram a
completar esse mesmo percurso. Esta será composta pelos percursos definidos para cada uma das classes e
categorias previstas.
Embora não seja uma prova federada, tem um nível de competição medio/ alto e baixo, por isso terá um seguro
desportivo que abrangem unicamente o atleta durante a circuito da prova. Assim sendo a responsabilidade dos
cães e do material serão sempre da responsabilidade do dono, dentro e fora do circuito

2.PROVA E PERCURSOS
A PROVA, terá a partida oficial às 09h00 do dia 16 de Fevereiro de 2020 no local de partida da prova.
Irão existir dois tipos de circuito, um de 4 a 7 km e outro para iniciantes, de 1 a 3 km.
Sendo provas de tempos individuais (contrarrelógio) em que cada atleta poderá sair com intervalos de tempos
entre eles ou todos em conjunto, dependendo das diferentes categorias.
3.CATEGORIAS E PARTICIPAÇÃO
As categorias serão assim divididas do seguinte modo:
Pista 4 a 7 km





2 cães com trotinete
1 cão com trotinete
1 cão com bicicleta (bikejoring)
Canicross Pro (com as diferentes classes)
 Menores de 40
 Maiores de 40

Pista 1 a 3 km



Canicross Infantis até 14 anos (inclusive)
Canicross Popular (iniciados) dos 15 anos, até idade sem limitações.

Os atletas menores deverão apresentar uma declaração do encarregado de educação a autorizar a participação
na prova.
A participação na Prova é voluntária, e da responsabilidade exclusiva de cada participante, que assume na
totalidade os riscos inerentes à sua participação (sem prejuízo de a mesma estar coberta por apólice de seguro
específica).
A responsabilidade dos cães e do material serão sempre da responsabilidade do dono/ participante/ atleta, dentro
e fora da Prova.
A Organização garante a subscrição de um seguro de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil, com as
coberturas legalmente exigíveis, e cujas apólices abrangem a totalidade dos participantes, excepto os cães.
A prova poderá ser
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4. INSCRIÇÕES
As inscrições estão limitadas a um máximo de 100 participantes. As inscrições são efectuadas directamente no
site www.cronodream.com até às 23:59 do dia 14.02.2020, ou quando for atingido o limite máximo de
participantes, sendo respeitada a ordem cronológica das inscrições electrónicas.
O levantamento da documentação, incluindo a placa frontal e chip, poderá ser efectuado no secretariado da
prova, no local da Prova, ou em alternativa, no dia antes da prova, no local indicado para o controlo veterinário.
Para o levantamento da documentação no caso de menores, é obrigatória a apresentação do termo de
responsabilidade assinado pelo encarregado de educação, um documento de identificação (BI ou Cartão de
Cidadão).
O levantamento da documentação dos participantes maiores pode ser efectuado por outra pessoa desde que seja
portador e apresente no secretariado os originais ou cópias com os dados perfeitamente legíveis dos documentos
(BI ou Cartão de Cidadão do atleta ausente).
O atleta terá que apresentar além de um documento de identificação, também o boletim de vacinas dos cães que
utilizar em Prova.
A Prova está a aberta a atletas de qualquer nacionalidade.
O atleta poderá participar em mais de uma categoria tendo que fazer duas ou mais inscrições de acordo com o
número de categorias que queira participar. O mesmo cão não pode participar mais do que uma vez, mesmo que
seja com atletas diferentes, à exceção do canicross infantil.
O cães poderão participar desde que estejam no estado adulto e saudável: ter pelo menos 12 meses e no máximo
10 anos de idade.
Os cães deverão que ter microchip, vacinas em dia (raiva e a vacina tetravalente que inclui a esgana, parvo virose,
hepatite canina e leptospirose).
Terão que passar no controlo veterinário com distinção. O controlo estará no local, antes do início da prova, e
também no dia anterior da prova em locale horário a indicar oportunamente pela organização.
As inscrições também podem ser feitas no local da prova, a título excepcional, este terá um acréscimo no valor
de 50%.
A participação na Prova está sujeita às seguintes taxas de inscrição:
A ‐ 15€, que confere aos seguintes benefícios ao participante:
‐ Participação no evento;
‐ Pequeno‐almoço;
‐ Controlo veterinário;
‐ Frontal;
‐ Seguro;
‐ Chip de controlo de tempos;
‐ Banhos
‐ Apoio médico‐veterinário no local;
A1 ‐ 5€, para participação em cada prova adicional de atleta inscrito em A.
B‐ 6€ adicionais, escolhendo a opção de lhe ser fornecido o almoço.
C ‐ 10€, almoço de acompanhante. (crianças menores de idade igual ou inferior a 10 anos não pagam)
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5. ATRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DORSAIS
Cada atleta participará com o número fornecido pela Organização.
A ordem de saída de cada a atleta será feito de acordo com o sorteio que será realizado no dia anterior ao evento.
Todo o atleta que não cumpra esta regra será excluído da prova, não sendo enquadrado pela sua organização. É
estritamente proibido alterar os conteúdos gráficos constantes na placa frontal da bicicleta, ou acrescentar
qualquer tipo de mensagem ou imagem seja de cariz publicitário ou não.

6. CLASSIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
As categorias serão de acordo com o número de cães e o tipo de veículo.
As classes no caso do canicross pro serão agrupadas pelas idades e sexo (masculino e feminino) dos atletas, no
caso do bikejoring serão apenas pelo sexo.
Apenas serão abertas caso exista pelo menos 3 elementos de cada classe, caso não se verifique, a classe não será
aberta e os elementos irão todos participar numa classe geral em que não existirá nenhuma distinção entre
atletas, as outras categorias não irão ter classes.
A participação nas cerimónias protocolares é obrigatória. Em caso de ausência, o atleta perderá o direito ao
prémio, salvo em casos devidamente justificados pelos atletas e aceites pela organização.

7. REGRAS GERAIS ‐ DINÂMINCA DA PROVA
A prova decorrerá em terreno particular.
Serão fornecidas pela organização informações sobre os locais aconselhados para os acompanhantes poderem
assistir à passagem e dar apoio aos atletas.
O atleta será obrigado a usar capacete e luvas à exceção da categoria Canicross.
Todos os cães deverão usar arnês e deverão estar presos a este para poderem puxar.
Na categoria de 2 cães, ambos deverão usar coleiras não estranguladoras e não metálicas.
Os cães considerados perigosos para as pessoas não poderão participar, não estamos a falar de cães de raças
perigosas, mas sim de cães que mostrem atitudes de agressividade para com as pessoas que os rodeia. No entanto
os cães que não estejam habituados com outros cães poderão usar açaime principalmente na prova de Canicross,
embora esse açaime deva ser mostrado e aprovado pelos veterinários e Juízes de pista.
Na categoria que tenham 2 cães, estes deverão usar um neck line que é uma linha que liga os cães entre as coleiras
fazendo com que ambos puxem para o mesmo lado.
Em todas as categorias, será necessário uma linha com amortecedor que no caso do Canicross prende o arnês do
cão ao dono, nas outras categorias prende o arnês do cão ao veículo.
Na categoria canicross pro, só pode concorrer com o material adequado. De resto, a participação somente será
permitida na categoria canicross popular.
O condutor do veículo poderá empurrar, pedalar (na categoria bicicleta com 1 cão) mas nunca puxar o veículo,
podendo seguir atrás ou ao lado do veículo, nunca na frente deste.
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Visto que é uma prova de contrarrelógio cada atleta irá partir individualmente, estes intervalos de partida serão
estabelecidos pelo Diretor de Prova juntamente com os atletas antes do início da prova
Partem em primeiro lugar as categorias com maior número de cães, seguindo depois para as restantes categorias,
sendo que Canicross Pro será a última categoria na pista maior e o Canicross Popular será a última na pista menor.
Não é permitido mudar de categoria depois de levantar o dorsal no secretariado.
As equipas devem verificar a hora de partida e estar no local nessa hora, nunca atrasando o decorrer da prova,
podendo ou não partir no final da categoria ou da classe, poderá ter uma advertência de 30 segundo devido à
gravidade da situação.
Se a equipa parte antes do autorizado por negligência ou por intenção, esse tempo será reajustado ao tempo real
de saída.
A equipa termina a prova quando o atleta e os seus cães, assim como o seu veículo (à exceção do Canicross)
ultrapassarem todos em conjunto, a linha da meta.
Antes da prova os atletas poderão ver pista com os cães, no entanto os cães terão de seguir juntamente com o
dono e de trela evitando que exista conflitos com outros cães. O atleta também pode ver a pista de bicicleta ou
de trotinete mas sem a presença dos cães.
Os atletas terão de ter uma conduta desportiva adequada ao evento, evitando conflitos com outros atletas,
respeitando sempre os cães e toda a organização, assim como as regras do regulamento, em caso de desrespeito
e/ou batota a organização pode desqualificar a equipa. De modo que o bom senso deve sempre prevalecer.
Durante a prova, caso a equipa se perca da pista, a equipa pode continuar com a sua prestação depois de voltar
ao local que se inicialmente se perdeu, ou seja no local onde deixou de ver as marcações do percurso. Caso não
aconteça a equipa será desqualificada.
Durante a prova nenhuma equipa poderá soltar um dos cães para incentivar a corrida dos outros, pois assim sendo
nenhum cão poderá servir de “lebre” para esse fim.
Se uma equipa deixar fugir um cão essa equipa será desqualificada pois coloca em perigo todas as outras equipas
que possam estar a correr nesse momento. Dessa forma deverá tentar recuperar o mais rápido possível o cão que
fugiu, para estabelecer de novo a segurança na pista. No entanto se conseguir recuperar o cão e se o atleta voltar
ao local da prova onde o cão fugiu e caso não se tenha cruzado com outra equipa, o atleta poderá continuar a sua
prova.
Em caso de ultrapassagem a equipa de ultrapassa deve gritar a palavra PISTA, deste modo a equipa que for
ultrapassada deve encostar de imediato a um dos lados da pista e caso necessário dependendo do caminho pode
parar ou abrandar o ritmo para que a outra o ultrapasse.
Nos últimos 500 metros, que irão estar identificados, nenhuma equipa terá prioridade, ou seja nenhuma equipa
precisa de dar passagem obrigatoriamente, no entanto, não deve prejudicar a equipa mais rápida.
Serão considerados vencedores os 3 primeiros atletas de cada categoria e de cada classe que terminarem todo o
percurso de forma mais rápida de acordo com o regulamento.
Os praticantes que não terminarem o percurso por lesão ou por outro motivo que não seja desqualificação, serão
identificados na lista de resultados como NT (Não Terminou). Em caso de desqualificação será identificado por DS
(Desqualificado). E caso exista advertência com acréscimo no tempo por ter chegado depois da sua chamada na
linha de partida ou por falta de equipamento será identificado como AD (Advertência), este tempo de acréscimo
irá depender da gravidade da situação e será mencionado também na lista de resultados.
No final do encontro o atleta sendo um amante dos cães e da natureza, deverá deixar o seu stake‐ out limpo antes
de partir no seu regresso a casa.
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Os atletas que desistam no decorrer da prova devem dirigir‐se aos membros da organização, pessoalmente ou
por telefone, anunciando a sua desistência.
A organização disporá de um acompanhamento de socorro realizado por ambulância. Em caso de necessidade os
participantes devem solicitar a ajuda aos elementos da organização que desencadearão os meios de assistência
necessários.
Os atletas em prova deverão garantir o transporte de alimentos e de líquidos para a sua reposição alimentar e de
hidratação.
O público não pode perturbar o despenho dos cães, não pode correr ao lado ou à frente das equipas e caso
tenham cães deverá ficar sempre atrás da linha de partida. Na chegada pode chamar pelo nome do cão de forma
a incentivar o cão no entanto, neste caso tem que estar sempre depois da linha de chegada ou seja no final da
pista.
A organização tem o direito de poder fazer alterações do traçado e do funcionamento da prova, quando por algum
motivo se justifique, sem que por esse motivo tenha que compensar os participantes.
Não é permitido vender artigos, ou fazer qualquer tipo de negócio, excepto se tenha sido dada autorização pela
entidade organizadora.

8. ECO RESPONSABILIDADE e SEGURANÇA
Os participantes são obrigados a ter uma conduta responsável no que respeita à limpeza e preservação do meio
ambiente em todo as zonas utilizadas pela prova, desde o percurso da prova até à zona de saída e de chegada.
É proibido o arremesso de resíduos para o chão, antes durante e no final da prova. Cabe aos participantes terem
o cuidado de guardar consigo os resíduos das embalagens de alimentos e bebidas usadas na sua reposição durante
a prova.
No final da prova e nas zonas de abastecimento serão disponibilizados pela organização recipientes para depositar
o lixo transportado pelos atletas. O desrespeito por esta regra implica a imediata exclusão do atleta da prova.
Os participantes devem seguir as normas de segurança, respeitando as regras de trânsito e cumprindo o código
da estrada. Assim, dentro das zonas urbanas, os participantes deverão seguir juntos sem utilizar a faixa de
rodagem contrária, para melhor escoamento do tráfego e para a salvaguarda da integridade física de todos os
participantes.
Não será demais informar a todos os participantes que é necessário virem apetrechados do vosso material de
apoio para os pequenos ou grandes contratempos e acima de tudo, o uso de CAPACETE é OBRIGATÓRIO ( excepto
na vertente canicross).
Os participantes poderão envergar uma indumentária à sua escolha, não sendo permitida a nudez, o uso de
chinelos / sandálias, ou outros acessórios que comprometam a segurança dos mesmos.

9. CONSTITUIÇÃO do Juri da Prova e demais elementos
A prova será constituída por o diretor da prova (DP) Juízes da pista (JP) equipa de cronometragem, chefe de skate‐
out , veterinários, secretariado, controladores/observadores de pista (COP) e marcadores de pista(MP).
Atributos
1. Todos devem ter o conhecimento do circuito e dos locais de apoio ou prestações de serviços
2. Todos devem ter o conhecimento do regulamento da prova
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3. Ser membro da equipa organizativa para as funções de Diretor da Prova, chefe de stake‐ out e
Secretariado.
4. O veterinário deverá ter competências para o cargo que efetua e ter conhecimentos da pratica de
mushing
5. A equipa dos marcadores de pista deverá ter presentes o DP, um JP, elementos da organização e atletas
que queiram e poderão participar.
6. Os atletas que irão participar não poderão ser, DP, JP e COP.

10. DIREITOS DE IMAGEM
A inscrição na prova e a consequente aceitação deste regulamento implica obrigatoriamente a autorização do
participante para que a organização possa efectuar a gravação total ou parcial da sua participação, podendo
utilizar essas imagens livremente para a divulgação e promoção da prova em todos os suportes (televisão, rádio,
imprensa, internet, redes sociais, cartazes, cartões e flyers, fotos e vídeos). Cede assim todos os direitos de
imagem relativos à exploração comercial e publicitária desses registos, sem direito a receber nenhuma
compensação económica por parte da organização.

11. PROTEÇÃO DE DADOS
A organização desta MARATONA respeita integralmente a lei de protecção de dados, actualmente em vigor. Os
participantes assumem o conhecimento e autorizam a introdução e o tratamento dos seus dados pessoais nos
ficheiros da entidade organizadora da prova, para a sua utilização no desenvolvimento, gestão administrativa e
comercial e outras actividades.

12. OUTROS
A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou avaria que possam afectar as bicicletas ou outros
equipamentos dos participantes. O participante iliba a organização da responsabilidade por qualquer perca ou
deterioração de objectos pessoais, em qualquer circunstância.
Motivos de força maior, nomeadamente por razões atmosféricas, impedimentos técnicos ou de infra‐estruturas
que lhe seja alheia, podem obrigar a organização a suspender e/ou adiar a prova. Nesta situação não poderão ser
exigidas responsabilidades à organização, não tendo esta a obrigação de compensar economicamente ou de
qualquer outra maneira nenhum atleta ou qualquer pessoa ou entidade por este facto, além da restituição do
valor da inscrição, no prazo máximo de 30 dias.
Cada participante ao validar a inscrição neste evento declara conhecer e assumir os riscos inerentes à
participação numa prova aberta ao trânsito. Assim o atleta exclui a possibilidade de responsabilizar a
organização por qualquer acidente derivado da sua participação na prova. No entanto todos os participantes
estarão cobertos pelo seguro, seja federativo seja pelo seguro de prova subscrito pela organização.
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização.

Ourique, 15 de dezembro de 2019
A direcção,
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