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CIRCULAR 11/2019-20  

 

 

Assumpte: 

1. Benvinguda al club L’Almozara Can Bosc Club Caní com a membre adherit a la 
FCAG. 

2. Penalització econòmica per als equips no presentats 

 

1. L’Almozara Can Bosc Club Caní. 

Des de la Junta directiva volem donar la benvinguda a L’Almozara-Can Bosc Club Caní 
com a membre adherit a la FCAG. 

President: David Molina Gimeno. 

Correu: lalmozaracanbosc@gmail.com 

El club es troba al municipi de Dosrius, a prop de la B-150 pk 12,65 (41°34'33.7"N 
2°23'49.2"E; 41.576040, 2.396993). 

 

 

2. Penalització econòmica per als equips no presentats 

Des dels clubs organitzadors s’han rebut diverses queixes sobre equips inscrits a una 
prova i que, sense avís previ, no s’han presentat a la mateixa. Un cop estudiats els 
casos, el comitè esportiu ha detectat un augment significatiu i reincident d’aquesta 
situació. 

És cert que poden ser diversos i justificats els motius pels quals un equip inscrit no 
s’hagi pogut presentar a una determinada prova. Però també és igual de cert que 
aquests equips no presentats són causa de problemes organitzatius i de competència 
entre participants. 

Cal recordar que l’article 1.6.3 del Reglament de Règim Intern faculta a la FCAG a 
penalitzar aquestes absències no justificades: 
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1.6.3 Inscripcions a les proves: “Si, tot i estant inscrit i sense avisar abans del inici de la 
prova, un participant no assistís, el club responsable serà sancionat per part de la FCAG 
amb una multa que serà estipulada per la Junta Directiva cada temporada. D'aquesta 
quantitat, el club organitzador rebrà el 50% i la FCAG rebrà l'altre 50%.  Per poder 
sancionar amb aquesta multa caldrà que el club organitzador notifiqui del fet a la 
FCAG”. 

Des de la junta directiva preguem als clubs que es mantinguin vigilants de les 
inscripcions dels participants associats al seu club per tal que es limiti aquesta pràctica, 
i insisteixin que es doni avís a temps a la taula de control en el cas que, un cop inscrit, 
l’equip no assisteixi a la prova.  

 

 

 

Salutacions cordials, 

 

 

 

El Secretari                  

Juanjo Espadas 
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