CIRCULAR 02/2020-21
MODIFICACIÓ EXCEPCIONAL DELS CRITERIS DE PROMOCIÓ
VOLUNTÀRIA I OBLIGATÒRIA DE LA TEMPORADA 2019/20 I DE
CLASSIFICACIÓ PER A LA COPA CATALUNYA D’AGILITY 2020

Assumptes
1. Modificació excepcional dels criteris de promoció voluntària de la temporada
2019/20.
2. Modificació excepcional dels criteris de promoció obligatòria de la temporada
2019/20.
3. Modificació excepcional dels criteris de classificació per la Copa Catalunya
2020.
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), del
Reglament de Competició (RC), la junta directiva ha ratificat part dels acords presos a
la reunió del comitè esportiu, realitzada el 24 de maig del 2020.
Cal tenir present que el comitè esportiu també va presentar una proposta de
modificació excepcional de les condicions de promoció voluntària a divisió d’honor. La
junta directiva no pot incorporar aquesta modificació ja que aquestes condicions estan
recollides en la proposta de modificació 11.9, i aprovada per l’assemblea general
ordinària 2019. Donat que l’assemblea general és l’òrgan superior de govern i
representació de la Federació, i que els seus acords són vinculants, la junta directiva
manca d’autoritat per tal de modificar aquest acord assembleari.
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1. MODIFICACIÓ EXCEPCIONAL DELS CRITERIS DE PROMOCIÓ VOLUNTÀRIA DE LA
TEMPORADA 2019/20
Degut a que a la passada (2019/20) es van realitzar menys proves de les programades
inicialment, i que això podria suposar una alteració de les possibilitats de promoció
dels equips, a proposta del comitè esportiu, la junta directiva ha aprovat una
modificació en els criteris de promoció voluntària i obligatòria corresponents a la
temporada 2019/20.
Els nous criteris són vàlids per als resultats obtinguts durant la temporada 2019-2020 i
acumulables a l’anterior, 2018-19.
1.1 Criteris per la promoció voluntària 2019/20
1.1.1. D’iniciació a segona divisió: 2 mànegues separades fins a 5,99 punts de
penalització cadascuna, una de les quals cal que sigui d’agility. O bé, 2
proves fins a 20 punts de penalització.
Es guardaran els resultats de totes les temporades anteriors que compleixen
els requisits establerts.
1.1.2. De segona a primera divisió: Caldrà completar 3 manegues amb menció
d’Excel·lent, de les quals serà obligatori:


1 manega d’agility a zero punts de penalització.



2 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 (En aquest cas
seran aplicables els resultats de la temporada 2019-20 i l’anterior 2018-19).

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.

Juliol de 2020

Pàgina 2 de 4

Federació Catalana d’Agility – G-65317398 - Ausiàs March, 61-77 local 4 – 08912 Badalona - Tel: 689 020 292
Apartat de correus 175, 08910 Badalona
www.fcagility.cat e-mail: info@fcagility.cat

Circular 02/2020-21

2. MODIFICACIÓ EXCEPCIONAL DELS CRITERIS DE PROMOCIÓ OBLIGATÒRIA DE LA
TEMPORADA 2019/20
S’acorda anular la promoció obligatòria per als equips participants en la temporada
2019/20. No obstant això, els equips que desitgin promocionar mitjançant aquest
criteri podran fer-ho amb tota llibertat.
En aquest cas, i de forma similar al procediment de sol·licitud de promoció voluntària,
cal que s’enviï per correu electrònic a l’adreça comitesportiu@fcagility.cat, amb còpia
a info@fcagility.cat, per tal de fer efectiva la promoció a una divisió superior.
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 en el moment 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 es farà efectiva a proves posteriors.
A mode de recordatori, la promoció obligatòria durant la temporada 2019/20
comptava amb aquests criteris:
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.
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.
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3. MODIFICACIÓ EXCEPCIONAL DELS CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER LA COPA
CATALUNYA 2020
En línia amb les raons anteriorment esmentades, la junta directiva, a sol·licitud del
comitè esportiu ha aprovat una modificació en els criteris de participació a la Copa
Catalunya 2020.
Tot i que aquesta competició es celebrarà un cop iniciada la temporada 2020-21, la
participació i aquesta modificació dels criteris sols són aplicables als equips amb
llicència federativa de competició vigent a la temporada 2019-20.


Podran accedir a la Copa Catalunya per individual: Tots els equips de divisió
d’honor, de primera divisió, i de segona divisió (amb llicència federativa de
competició vigent a la temporada 2019-20).



Podran accedir a la Copa Catalunya per equips: Tots els equips de totes les
divisions (inclosa iniciació) amb llicència federativa de competició vigent a la
temporada 2019-20. Es podran formar dos equips de la categoria estàndard i
dos de la categoria mini+midi per cada club.
Cal recordar que els clubs que no disposin de prou llicències com per completar
un equip de quatre competidors, podran ajuntar-se amb un altre o diversos
clubs en les mateixes condicions per tal de completar un únic equip conjunt de
la categoria estàndard i un únic equip entre les categories de Mini i de Midi. A
tots els efectes, l’equip conjunt configurat serà representant dels diversos clubs
que el conformen.

La inscripció dels equips per a la Copa Catalunya d’Agility 2020 estarà regulada tal i
com es descriu a la secció 4 del Reglament de Regim Intern. Tots els equips amb
llicència esportiva 2020-21 comptaran amb una inscripció gratuïta per la prova. Els
equips que no hagin renovat la llicència anterior caldrà que abonin les despeses
mínimes d’assegurança esportiva federativa, encara per determinar.

Salutacions,

El Secretari
Juanjo Espadas
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