
 

 

DRYLAND MUSHING OTA 

Regulamento 

1. Organização 
Esta prova é organizada pela Bushiway Mushing Team em conjunto com os seus parceiros. 

 

2. Programa e preçário 
Data do evento: 26 de janeiro de 2020 

 

Abertura das inscrições: 04 de novembro de 2019 

 

Fecho das inscrições: 19 de janeiro de 2020 

 

Horários provisórios: 

08H00 - Abertura controlo Veterinário + Dorsais 

09H00 - Briefing Geral 

09H20 - Início das Provas competitivas 

12H00 - Entrega de Prémios 

Nota: Os horários são suscetíveis de sofrer alterações, estes apenas deverão ser vistos como referências, 

após o fecho das inscrições serão publicados os horários definitivos. 

 

Períodos de inscrição e respetivos valores: 

Períodos de Inscrição 04/11/19 - 30/11/19 01/12/19 - 31/12/19 01/01/20 - 19/01/20 

Modalidades Competitivas 14€ 17€ 19€ 

Cãominhada / Iniciação 8€ 11€ 13€ 

Combinado * 18€ 21€ 23€ 

Caminhada (sem cão) ** 6€ 7€ 9€ 

Infantil ** Grátis Grátis 5€ 



 

 

 
Notas: 

*Combinado – Inclui duas modalidades competitivas (utilizando cães diferentes) ou uma modalidade 

competitiva + Cãominhada/Iniciação (utilizando cães diferentes). 

** 50% do valor da inscrição da Caminhada (sem cão) e infantil reverte para a Associação Focinhos e 

Bigodes. 

 

Descontos (com exceção da caminhada sem cão e infantil): 

Militares da Força Aérea - 10% 

Associados APMC - 10% 

Nota: Descontos não cumulativos. 

 

Inscrições: 

• https://eventos.dreamstudio.pt/drylandmushingota2020/ 

• Bushiway.provas@gmail.com (ver 4.) 

A inscrição só é considerada válida após confirmação de pagamento. Ao inscrever-se assume total 

conhecimento do regulamento e cumprir o mesmo. 

 

3. Localização 
• Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea - Ota - Alenquer 

• https://goo.gl/maps/AkDxs2S9JPfEFzFY9 

 

4. Modalidades 
Competitivas:  

• Canicross  

• Bikejoring  

• Scooterjoring  

• Kart e/ou Triciclo - Para Inscrição contactar a organização bushiway.provas@gmail.com 

Nota: Com excepção do Canicross, as restantes modalidades terão de ter em prova pelo menos 3 atletas 

Masculinos e 3 Femininos, caso contrário será realizada classificação Geral conjunta (Masculino e Feminino). 

 

Não Competitivas: 

• Cãominhada / Iniciação ao canicross 

• Caminhada Solidária (sem cão)  

• Infantil (Mínimo 6 anos + Adulto) - Para Inscrição contactar a organização 

bushiway.provas@gmail.com 
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Nota: Na cãominhada/iniciação, o adulto poderá fazer-se acompanhar de uma criança menor que 16 anos 

(incluído no valor da inscrição). Após inscrição do adulto, este deverá enviar os dados da criança para o email 

da organização. 

 

Escalões: Masculino (16 anos <) e Feminino (16 anos <)  

 

Distâncias: 

Competitiva – Aproximadamente 6km, distância final será divulgada mais perto da data do evento 

Não competitiva – Menor que 4km, distância final será divulgada mais perto da data do evento 

Infantil – A definir consoante as idades dos participantes, nunca mais de 1km 

 

5. Prémios 
Serão entregues prémios de prova aos 3 primeiros classificados Masculino e Feminino nas modalidades 

competitivas. Com exceção do Canicross, as restantes modalidades terão de ter em prova pelo menos 3 

atletas Masculinos e 3 Femininos, caso contrário será realizada classificação Geral conjunta (Masculino e 

Feminino) e poderá ser estudada a possibilidade de agrupar modalidades. 

O tempo de prova é finalizado a partir do momento em que o cão alcança a linha de meta. 

Os resultados serão afixados no final de todas as provas competitivas.  

 

6. No valor da inscrição está incluído 
• Dorsal 

• Cronometragem (competição) 

• Brinde 

• Abastecimento sólido e líquido no final da prova 

• Seguro de Acidentes Pessoais/Prova 

• Assistência Médica/Veterinária, caso seja necessário 

• Sorteio de prémios 

• 10% de Desconto na loja Espaço Animal AgroPatrocinio - Pet Service 

(http://agropatrocinio.pt/espaco-animal/)  

 

7. Percurso 
O percurso será na sua totalidade por terrenos do tipo mato e estradas secundárias em terra. Estará 

devidamente sinalizado através de fita, bem como placas para as mudanças de direção e sinais de 

advertência caso seja pertinente. 

A prova realiza-se dentro do perímetro militar do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea 

Portuguesa (CFMTFA). Devendo todos os participantes manter-se dentro do percurso sinalizado, bem como 

da área reservada para o evento. 

 

http://agropatrocinio.pt/espaco-animal/


 

 

8. Abastecimento 
Existirá um ponto de abastecimento sólido e líquido no final da prova. 

 

9. Desistência 
Todos os participantes poderão em qualquer momento desistir da prova, devendo obrigatoriamente 

comunicar à organização e deslocar-se diretamente o ponto de partida seguindo o sentido correto e nunca 

fazendo o percurso em sentido contrário. 

 

10. Responsabilidade 
Todos os participantes assumem os riscos e consequências inerentes à participação desta prova desportiva. 

Sendo os mesmos responsáveis por todas as ações suscetíveis de causar danos físicos ou morais a terceiros 

ou a si mesmos.  Cada participante com cão será ainda responsável por todos os atos praticados pelo mesmo 

durante a permanência no local do evento, não se responsabilizando a organização por qualquer dano que 

este possa causar. 

A organização declina a total responsabilidade em caso de acidentes por negligência, roubos ou furtos de 

objetos ou valores dos participantes ou público. 

Todos os participantes, deverão entregar o termo de responsabilidade (disponibilizado) devidamente 

assinado no dia da prova.  

 

11. Troca de inscrições / devoluções 
Será permitida a troca de inscrições até à data de fecho das inscrições ou outra data a informar pela 

organização, a troca das mesmas levará ao acerto do valor de inscrição para o período em que for efetuada a 

troca.  

Não serão efetuados reembolsos ou devoluções das inscrições, com exceção de cancelamento da prova por 

motivos imputáveis à organização. 

 

12. Proteção de dados e direitos de imagem 
A inscrição na presente prova implica a aceitação deste regulamento. Desta forma, o participante autoriza a 

organização da prova à produção de fotografias, gravação total ou parcial do evento e como consequência a 

sua participação, pressupondo ainda a sua concordância para que se possa utilizar a sua imagem para a 

promoção e difusão da prova em todas as suas formas (imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet, 

cartazes, meios de comunicação social, etc.) e cede todos os direitos à sua exploração comercial e 

publicitária que considere oportuno executar, sem direito, por parte do participante, a receber qualquer 

compensação económica. 

A organização do evento respeita integralmente a lei de proteção de dados (Lei n.º 67/98, de 26 de 

outubro), atualmente em vigor. Os dados dos participantes indicados no formulário de inscrição serão 

registrados pela entidade organizadora apenas para efeitos de processamento na presente prova 

nomeadamente: lista de inscritos, segurador, notícias e classificações. Todos os participantes são livres de 

exercer o seu direito de acesso, retificação ou anulação dos seus dados pessoais, enviando um e-mail para a 

organização após término do evento. 



 

 

 

13. Seguro 
Todos os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática desportiva, isentando desta 

forma a organização da prova e seus parceiros, apoiantes e órgãos públicos de quaisquer responsabilidades. 

A organização da prova garante aos inscritos um seguro de acidentes pessoais, conforme previsto no D.L. 

10/2009 (Seguro Desportivo). 

Qualquer acidente que ocorra durante o decorrer do evento é da responsabilidade dos participantes, em 

tudo que exceda o risco coberto pelos seguros. As coberturas destes seguros funcionam somente em caso 

de acidente. 

Em caso de acidente o participante deverá comunicar de imediato à organização. Caso seja necessário ativar 

o seguro para tratamento hospitalar deverá pedir um relatório médico para entregar à seguradora, sendo da 

sua responsabilidade suportar os custos do tratamento e posteriormente enviar juntamente com o relatório 

e participação para a seguradora. 

Esta prova não contempla seguro de acidentes pessoais para os cães, tudo o que não seja tratamento 

primário passíveis de realizar pela equipa veterinária presente no local serão da responsabilidade do seu 

tutor. As raças potencialmente perigosas deverão cumprir com a lei em vigor relativamente à detenção do 

seguro de responsabilidade civil, nos termos do disposto no artigo 10.º. 

 

14. Assistência Médica e Veterinária 
A organização disponibilizará assistência primária, médica e veterinária no local da prova. A equipa médica e 

ou veterinária terá autoridade para retirar de prova qualquer participante ou cão que considere não estar 

apto para manter a sua participação. 

 

15. Reclamações 
Todos os participantes terão o direito de reclamar caso algo não tenha decorrido dentro da normalidade ou 

caso tenha detetado alguma anomalia nos resultados. As mesmas deverão ser dirigidas à organização num 

prazo máximo de 30 minutos após término da prova ou publicação de resultados. 

 

16. Contactos 
• Email - bushiway.provas@gmail.com 

• Tlm - +351 914 514 844 

• https://www.facebook.com/DrylandMushingOta 

• https://www.facebook.com/events/384269632522832/ 

 

17. Regulamento 
Todos os participantes deverão tomar conhecimento do presente regulamento. O mesmo poderá vir a sofrer 

alterações ou adaptações, caso existam, será reenviado para todos os participantes. 
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18. Regulamentação especifica 

18.1. Participantes 
A prova é aberta a qualquer participante mediante inscrição, sendo que a idade mínima para a modalidade 

competitiva é de 16 anos, mediante apresentação do termo de responsabilidade assinado pelo tutor. 

Nas modalidades não competitivas a idade mínima de participação será de 6 anos, sendo obrigatório o 

acompanhamento por parte de um adulto que será o seu responsável. Inscrição obrigatória conforme 

regulamento. 

Todos os participantes assumem risco inerente à participação num evento desportivo, assumindo deterem 

as capacidades físicas para tal.  

Deverão fazer-se acompanhar do seu documento de identificação para entrada no recinto e levantamento 

dos dorsais. 

 

18.2. Cães 
A prova é aberta a todos os cães desde que estejam fisicamente aptos para tal, tendo de passar pelo 

controlo veterinário obrigatório.  

Todos os cães deverão: 

1. Ter o Boletim de vacinas  

2. Estar identificados com microship 

3. Ter as Vacinas: Raiva e Polivalente dentro da validade, aconselhável “tosse do canil” (caso seja 

administrada pela primeira vez deverá ter pelo menos 15 dias) 

4. Ter à data do evento 1 ano de idade mínima para canicross e 1 ano e meio para veículos, não sendo 

estabelecida idade máxima, ficando ao critério da avaliação veterinária 

5. Utilizar açaime caso seja tendencialmente conflituoso, isto aplica-se durante a partida e se 

necessário, durante toda a prova. Como tal o açaime deverá ser do tipo “cesta” permitindo a livre 

respiração e abertura da boca do cão 

Os cães que apresentem comportamentos perigosos ou agressivos para com outros cães ou pessoas, 

colocando em risco os demais participantes, poderão ser proibidos de participar. 

Os cães em nenhum momento poderão andar soltos, sendo desta forma obrigatório a utilização dos meios 

de retenção adequados: trela, transportadora, etc.  

Cada cão apenas poderá participar numa única modalidade. Abre-se exceção para a infantil, que poderá ser 

utilizado um cão que já tenha participado numa outra prova. 

 

18.3. Material Obrigatório 
1. Canicross 

a) Linha de tração – A mesma deverá ser composta obrigatoriamente por uma parte elástica, 

sendo que, a distância entre o cão e o corredor (com a linha esticada) deverá ser no mínimo 

1,5m e no máximo 2,5m. A fixação entre a linha e o arnês poderá ser feita com qualquer 

meio que se considere adequado, existindo exceção na fixação aos arneses curtos onde 

deverá ser realizada por material não metálico por forma a não causar dano no cão 

 



 

 

b) Cinturão – O corredor terá de utilizar um cinto adequado à modalidade onde seja possível 

fixar o cão e que o mesmo permita a tração do corredor de forma confortável e segura, não 

será permitido utilizar cordas simples ou cintos casuais 

 

c) Arnês – O cão terá de utilizar um arnês adequado à modalidade permitindo a tração sem 

prejudicar o movimento natural do mesmo. As zonas de contacto com o cão deverão ser de 

material não abrasivo. Não serão permitidos arneses que cruzem horizontalmente as patas 

frontais do cão 

 

2. Bikejoring/Scooterjoring 

a) Linha de tração – A mesma deverá ser composta obrigatoriamente por uma parte elástica, 

sendo que, a distância entre o cão e a bicicleta (com a linha esticada) deverá ser no mínimo 

2m e no máximo 3m. A fixação entre a linha e o arnês poderá ser feita com qualquer meio 

que se considere adequado, existindo exceção na fixação aos arneses curtos onde deverá ser 

realizada por material não metálico por forma a não causar dano no cão 

 

b) Antena – Deverá ser de material resistente e flexível, impedindo que a linha de tração se 

enrole na roda dianteira, a mesma terá de ser fixa à bicicleta 

 

 

c) Arnês – O cão terá de utilizar um arnês adequado à modalidade permitindo a tração sem 

prejudicar o movimento natural do mesmo. As zonas de contacto com o cão deverão ser de 

material não abrasivo. Não serão permitidos arneses que cruzem horizontalmente as patas 

frontais do cão 

 

3. kart 

Contactar a organização através de bushiway.provas@gmail.com  

 

4. Cãominhada / Iniciação 

a) Arnês – O cão terá de utilizar um arnês independentemente do seu tipo ou função. 

Aconselhável a utilização do descrito na modalidade de canicross.  

 

b) Trela - O cão deverá estar preso durante todo o percurso com uma trela ou linha de tração. 

Aconselhável a utilização do descrito na modalidade de canicross.  

 

Nota: Esta vertente tem como objetivo acolher as pessoas que não pretendam nesta fase 

promover tração e querem fazer um percurso interessante na companhia do seu cão, 

conhecendo mais sobre a modalidade, assim aconselha-se a quem tiver interesse em que o 

seu cão faça tração utilize o material adequado, conforme indicado na modalidade 

competitiva de canicross. 

 

5. Infantil 

a) Todo o material indicado na modalidade de canicross, sendo obrigatório a utilização de uma 

segunda linha de tração fixa cão/adulto 

Nota: Em todas elas será obrigatório a utilização do dorsal visível, sendo imprescindível nas modalidades 

competitivas, correndo o risco de ser desclassificado.  
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18.4. Posto de controlo 
Haverão diversos postos de controlo ao longo do percurso, durante a passagem dos mesmos ter especial 

atenção ao dorsal visível, caso contrário, os participantes poderão ter de parar para que a organização 

confirme o dorsal. 

 

18.5. Comportamento e regras em prova 
Deverão todos os participantes demonstrar desportivismo e camaradagem durante o decorrer da prova. O 

incumprimento de alguma das normas apresentadas em seguida poderá levar à desclassificação do 

participante: 

1. O cão terá de correr sempre na frente do atleta 

2. Durante o arranque e até sinalização em contrário, é obrigatório segurar a trela com a mão, de 

forma a encurtá-la e evitar que os cães se enrolem 

3. Os atletas deverão controlar os seus cães durante a partida, permanecendo atrás da linha de partida 

e deixando distância de segurança para os outros cães, deverão segurar na coleira ou arnês 

4. Não correr ocupando todo o percurso, deverão seguir no alinhamento do cão e não o cão num lado 

da pista e o atleta noutro 

5. Em caso de existir essa possibilidade, os participantes deverão ocupar o lado direito da pista, 

permitindo a ultrapassagem pelo lado esquerdo 

6. Em caso de necessidade, o atleta que vá ultrapassar deverá dar a voz de “passo”, sendo que a 

ultrapassagem deverá ser facilitada pelo atleta da frente, não sendo necessário travar nem reter o 

cão, apenas estar atendo e ceder um lado da pista, apenas em caso de necessidade ou se o seu cão 

for reativo deverá controlar a linha de tração com a mão 

7. Não são permitidas agressões físicas ou verbais contra qualquer outro participante ou contra 

qualquer cão, incluindo o seu 

8. Não será permitido sujar ou danificar o percurso, nem qualquer local do evento 

9. Apenas será permitido puxar do próprio cão em caso de distrações/curiosidades, mudanças de 

direção ou passagens de obstáculos 

10. Não será permitido receber qualquer tipo de ajuda externa, com exceção nos veículos em que o cão 

saia de pista 

11. Em caso de emergência deverá ser prestado o auxílio necessário a qualquer participante que assim 

necessite, devendo avisar a organização assim que possível 

12. É da responsabilidade do tutor apanhar os dejetos do seu cão, com exceção das provas competitivas 

durante o decorrer das mesmas 

13. Dorsal sempre visível 

14. Os participantes terão de passar juntamente com o seu cão todos os pontos de controlo 

 

18.6. Desclassificações e penalizações 
Sempre que um participante apresente comportamentos inadequados ou não cumpra com as regras 

apresentadas neste regulamento poderá ser desclassificado ou penalizado. 

Ao ser detetado um incumprimento das regras (1, 2, 3, 4, 9, 12 e 13) será dado numa primeira fase uma 

advertência, sendo que, um atleta que tenha duas advertências pelo mesmo motivo será desclassificado. No 

caso deste incumprimento ter prejudicado um terceiro e a sua prova, ou tenha consequências para outros 

participantes, o participante causador poderá ser punido com 2 minutos. 



 

 

O incumprimento das regras (7, 8, 10, 11 e 14), sendo considerado grave, levará à desclassificação direta do 

atleta.  

 

18.7. Temperaturas 
Será medida a temperatura ambiente 30 minutos antes do início da primeira prova. Os valores apresentados 

em seguida serão orientativos, sendo a decisão final tomada pela organização em conjunto com a equipa 

veterinária: 

Temperatura (ºC) Distância (km) 

T ≤ 16 Total 

16 < T ≤ 19 < 7 

19 < T ≤ 22  < 5 

23 ≤ T Cancelado 

 

19. Omissões 
Todas as omissões ao presente regulamento deverão ser esclarecidas junto da organização.  

 

20. Liga de Canicross 
A prova Dryland Mushing Ota fará parte integrante de uma liga organizada pela Associação Portuguesa de 

Mantrailing e Canicross (APMC). Liga esta que será resultado de um somatório de pontos nas diferentes 

provas. A mesma terá uma pontuação especifica e um regulamento complementar, o qual poderá ser 

consultado na página da APMC e no site de inscrições da presente prova. Não se fará qualquer distinção nas 

saídas nem nos pódios desta prova, independentemente de estar inscrito ou não na liga. Para participar na 

liga deverá estar associado junto da APMC. Contudo não é requisito obrigatório para participar nesta prova.  
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