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CIRCULAR 05/2019-20  

Acords del comitè esportiu per a la temporada 2019-20 

 

 

 

Assumptes 

1. Calendari i distribució de divisions Campionat de Catalunya 2019-20. 
2. Condicions per la promoció voluntària a una divisió superior. 
3. Promoció obligatòria al final de la temporada 2019-20. 
4. Descens obligatori al final de la temporada 2019-20. 
5. Establiment del factor modificant per al TRS i TRM. 
6. Requisits per la participació a la Copa Catalunya 2020. 
7. Informació del nombre d’inscrits i horaris definitius per divisions. 
8. Procediment per la sol·licitud de medició i de remedició. 
9. Modificació de les dimensions de diversos obstacles per a la subcategoria 

Estàndard L. 
10. Regulació de les característiques i dimensions de la roda sense marc. 
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A proposta del comitè esportiu, i en compliment del redactat dels apartats 2.3 
Promocions, i 4.1 Copa Catalunya individual, del Reglament de Regim Intern (RRI), i de 
l’apartat 3.2 Fixació del temps, del Reglament de Competició (RC), la junta directiva 
ratifica els següents punts: 

 

1. CALENDARI I DISTRIBUCIÓ DE DIVISIONS CAMPIONAT DE CATALUNYA 2019-20 

 

PROVA DATA CLUB ORGANITZADOR DISTRIBUCIÓ DIVISIONS 

1 08/09/2019 CA CANIC DH 1a Div INIC 2a Div 

2 15/09/2019 CA SEVEN INIC 2a Div DH 1a Div 

3 29/09/2019 AA CIUTAT DE TARREGA 1a Div DH INIC 2a Div 

4 20/10/2019 AC GIRONA 2a Div INIC DH 1a Div 

5 03/11/2019 CEA NEO-REUS INIC 2a Div 1a Div DH 

6 17/11/2019 CDC CAN ROJA 1a Div DH 2a Div INIC 

7 01/12/2019 CA CIUTAT COMTAL DH 1a Div INIC 2a Div 

8 22/12/2019 VALLÈS CCA 2a Div INIC DH 1a Div 

9 29/12/2019 CA MARESME INIC 2a Div 1a Div DH 

10 12/01/2020 CA SANTA QUITÈRIA 1a Div DH INIC 2a Div 

11 02/02/2020 CONNECTING DOGS AC DH 1a Div 2a Div INIC 

12 16/02/2020 CA BADALONA 2a Div INIC DH 1a Div 

13 01/03/2020 CA LA DAGA 1a Div DH INIC 2a Div 

14 29/03/2020 CA BAIX LLOBREGAT INI 2a Div 1a Div DH 

15 05/04/2020 CA LES FONTS DH 1a Div 2a Div INIC 

16 19/04/2020 CA LA DAGA 2a Div INIC DH 1a Div 

17 10/05/2020 CA BAIX LLOBREGAT 1a Div DH 2a Div INIC 

18 24/05/2020 CDC CAN ROJA INI 2a Div 1a Div DH 
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2. CRITERIS PER LA PROMOCIÓ VOLUNTÀRIA A UNA DIVISIÓ SUPERIOR. 

 Els nous criteris són vàlids per a la temporada 2019-2020. 

 Les mànegues que compleixin aquests nous criteris seran les corresponents a la 
temporada 2019-20 (actual) i l’anterior, 2018-19. 

 En cap cas els nous criteris s’aplicaran a mànegues aconseguides a la 
temporada 2017-18. 

 

2.1. D’iniciació a segona divisió: Dos mànegues separades fins a 5,99 punts de 
penalització cadascuna, una de les quals cal que sigui d’agility. O bé, 3 proves 
fins a 20 punts de penalització. 

Es guardaran els resultats de totes les temporades anteriors que compleixen 
els requisits establerts. 

2.2. De segona a primera divisió: Caldrà completar 4 manegues amb menció 
d’Excel·lent, de les quals serà obligatori: 

 Dos manegues a zero, una de les quals cal que sigui d’agility. 

 Dos mànegues amb fins a 5,99 punts de penalització cadascuna, una de les 
quals cal que sigui d’agility 

Es sumaran els resultats de dues temporades consecutives (Per aquesta 
temporada seran aplicables els resultats de la temporada 2019-20 i l’anterior 
2018-19). 

2.3. De primera divisió a divisió d’honor:  

Caldrà completar 6 manegues, 3 Agilitys i 3 Jumpings, amb menció d’Excel·lent, 
de les quals serà obligatori: 

 Tres manegues a zero, agility o jumping indistintament. 

 Tres mànegues amb fins a 5,99 punts de penalització cadascuna, agility o 
jumping indistintament. 

Es sumaran els resultats de dues temporades consecutives (Per aquesta 
temporada seran aplicables els resultats de les temporades 2018-19 i 2019-20. 

 Un cop finalitzada la temporada 2019-20 podran pujar voluntàriament a 
divisió d’honor els equips de totes les categories situats d’entre els 20% 
(majorat) primers de la classificació individual del Campionat de Catalunya i 
que hagin aconseguit durant la competició dues mànegues a zero i una altre 
fins a 5,99 de penalització, agility o jumping indistintament. 
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Les sol·licituds per tal de fer efectiva la promoció voluntària a una divisió superior, cal 
que s’enviï per correu electrònic a l’adreça comitesportiu@fcagility.cat, amb còpia a 
info@fcagility.cat. 

Tal i com indica el punt 3 de la Circular 04/2019-20, en el cas que es vulgui competir en 
la divisió promocionada des de l’inici del Campionat de Catalunya, caldrà informar 
d’aquesta sol·licitud de promoció abans de realitzar la renovació de la llicència. 
Incorporant la indicació de les proves on es van assolir els criteris establerts per a cada 
promoció. 

Fora d’aquest termini, la promoció voluntària es farà efectiva a proves posteriors. 
 

3. PROMOCIÓ OBLIGATÒRIA AL FINAL DE LA TEMPORADA 2019-20 

Promocionaran de forma obligatòria, qui compleixi els següents requisits: 
 

3.1. Promoció de segona a primera divisió 

Un cop finalitzada la temporada 2019-20 pujaran obligatòriament a primera 
divisió els equips de totes les categories situats d’entre els 20% (majorat) 
primers de la classificació individual del Campionat de Catalunya i que hagin 
aconseguit durant la competició una mànega a zero i una altre fins a 5,99 de 
penalització, agility o jumping indistintament. 

3.2 Promoció de primera divisió a divisió d’honor 

Un cop finalitzada la temporada pujarà obligatòriament a divisió d’honor el 
primer classificat de les categories d’estàndard, de midi, i de mini. 

 

4. DESCENS OBLIGATORI AL FINAL DE LA TEMPORADA 2019-20 

No hi haurà descensos obligatoris al final de la temporada 2019-20. 

 

5. ESTABLIMENT DEL FACTOR MODIFICANT PER AL TRS I TRM 

Es mantenen per a la temporada 2019-20 els factors modificants per al TRS i al TRM: 

 Divisió d’honor: TRS 1,0 / TRM 1,50 

 Primera i segona divisió: TRS 1,20 / TRM 2,0 

 Iniciació: Velocitat de recorregut mínima 2,5 m/s i màxima 3,5 m/s  
 

mailto:comitesportiu@fcagility.cat
mailto:info@fcagility.cat
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6. REQUISITS PER LA PARTICIPACIÓ A LA COPA CATALUNYA 2020 

Es mantenen els requisits de la temporada anterior per la classificació a la Copa 
Catalunya Individual. 

Podran accedir a la Copa Catalunya per individual: 
 

Tots els equips de divisió d’honor i de primera divisió, i el 50% millor classificats de 
segona divisió. Tots els equips cal que compleixin els següents requisits: 

 Haver participat en el 50% de les proves. 

 Haver fet com a mínim 8 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització 
en cadascuna d’elles en les divisions abans esmentades (2a, 1a, DH). 

Podran accedir a la Copa Catalunya per equips: 

Tots els equips de totes les divisions (inclosa iniciació). Es podran formar dos equips de 
la categoria estàndard i dos de la categoria mini+midi per cada club. 

Per poder formar part d'un equip, cal haver participat en un mínim de 6 proves de la 
temporada 2019-20 (Incloses les realitzades a Iniciació). 

Finalitzat el Campionat de Catalunya, es podrà modificar el nombre de participants si 
així ho estima oportú el comitè esportiu, sempre que sigui per incorporar a més 
participants. 

 

7. INFORMACIÓ DEL NOMBRE D’INSCRITS I HORARIS DEFINITIUS PER DIVISIONS. 

1. Un mes i mig abans de la prova, el director de jutges enviarà al club organitzador, 
via correu electrònic,  els jutges assignats a la prova corresponent. 

2. Un mes abans de la prova el club organitzador publicarà el tríptic. 

3. Un cop tancada la inscripció d’equips (dijous abans de la prova), el club o 
associació esportiva organitzadora de la prova informarà, mitjançant correu 
electrònic, del nombre total de participants inscrits per divisió, i dels horaris 
proposats per a cadascuna de les divisions a: 

Comitè esportiu: comitesportiu@fcagility.cat, amb còpia a info@fcagility.cat. 

4. A volta del correu, el comitè esportiu confirmarà o enviarà una modificació dels 
horaris proposats per tal que aquests siguin definitius. 

5. El club organitzador informarà a la resta de clubs dels horaris definitius, tant si hi 
ha canvis, com si no. 

mailto:comitesportiu@fcagility.cat
mailto:info@fcagility.cat
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8. PROCEDIMENT PER LA SOL·LICITUD DE MEDICIÓ I DE REMEDICIÓ 

Les sol·licituds per al mesurament de gossos/es per a noves llicències, així com les 
corresponents a una segona mesura (noves llicències o llicències XL), caldrà que es 
trametin 15 dies abans de la prova on es realitzarà el mesurament. 

Fora d’aquest termini, no s’acceptarà el mesurament en la prova assenyalada. 

Aquestes sol·licituds caldrà enviar-les directament al comitè de jutges, via correu 
electrònic, a: jutges@fcagility.cat 

El control i mesurament el realitzarà un jutge de la FCAG, sense la necessitat d’estar 
present un membre del comitè esportiu. El jutge podrà demanar la col·laboració d’un 
ajudant que ell mateix designi. 

 

9. MODIFICACIÓ DE LES DIMENSIONS DE DIVERSOS OBSTACLES PER A LA 
SUBCATEGORIA ESTÀNDARD L. 

Es determinen per a la nova subcategoria Estàndard “L” les mides dels següents 
obstacles: 

 Salt de longitud: 100 a 125 cm 

 Roda: 50 cm +/- 2 cm 

 Mur: 50 – 55 cm +/- 2 cm 

 Salt doble: Alçada 50 cm. Separació màxima entre tanques 50 cm. 

 

10. REGULACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS DE LA RODA SENSE MARC 

La FCAG ha adoptat la norma FCI pel que respecta a la regulació de les característiques 
i dimensions de la roda sense marc. 

Les característiques de l’obstacle roda sense marc seran: 

 La roda ha de ser consistent, i estar construïda amb un material que pugui 
absorbir impactes 

 La roda es fixarà en posició mitjançant dos suports verticals a cadascun dels 
seus laterals. La construcció ha de ser prou estable com per evitar que caigui 
fàcilment. Els suports verticals no sobrepassaran l’alçada màxima de la roda. No 
pot haver cap jàssera per sobre la roda. 

 La roda s’ha d’obrir en cas d’impacte. 

mailto:jutges@fcagility.cat
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 La longitud dels peus del marc serà de 125 a 135 cm. 
 

Distància des de la part baixa interior 
de la roda fins a terra.  

Mini  
Mini-1 

30 cm (±2 cm) Mini-2 

Midi 

Estàndard 
L 50 cm (±2 cm) 

XL 55 cm (±2 cm) 

 

 

 

Salutacions cordials, 

 

 

 

El Secretari                  

Juanjo Espadas 

 


