CIRCULAR 03/2020-21
ACORDS DEL COMITÈ ESPORTIU PER A LA TEMPORADA 2020/21

Assumptes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Criteris per la promoció voluntària a una divisió superior.
Criteris de promoció obligatòria al final de la temporada 2020-21.
Descens obligatori al final de la temporada 2020-21.
Establiment del factor modificant per al TRS i TRM
Requisits per la participació a la Copa Catalunya 2021
Distribució de divisions i calendari de proves
Mesures especials d’assignació de puntuació en cas de limitació de
desplaçaments personals
8. Mànega Homenatge
9. Informació del nombre d’inscrits i horaris definitius per divisions.
10. Procediment per la sol·licitud de medició i de remedició
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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), 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.
De forma similar a l’explicat a la circular núm. 2 d’aquesta temporada, la junta
directiva no ha pogut ratificar la totalitat dels acords presos pel comitè esportiu per
enguany.
A part de les propostes ratificades en aquesta circular per la junta directiva, el comitè
esportiu també va presentar diverses propostes que afectaven a les condicions de
promoció voluntària, al sistema de puntuació de les proves i a la fixació del temps,
totes elles corresponents a divisió d’honor. La junta directiva no pot incorporar
aquestes modificacions ja que aquests apartats estan recollits en les propostes de
modificació 11.5 i 11.9, i aprovades 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.
1. CRITERIS PER LA PROMOCIÓ VOLUNTÀRIA A UNA DIVISIÓ SUPERIOR.
1.1.

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.

1.2.

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 2020-21 i l’anterior
2019-20).
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1.3.

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 2020-21 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.

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.
2. CRITERIS DE PROMOCIÓ OBLIGATÒRIA AL FINAL DE LA TEMPORADA 2020-21
Promocionaran de forma obligatòria, qui compleixi els següents requisits:
2.1. Promoció de segona a primera divisió
Un cop finalitzada la temporada 2020-21 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.
2.2 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. DESCENS OBLIGATORI AL FINAL DE LA TEMPORADA 2020-21
No hi haurà descensos obligatoris al final de la temporada 2020-21.
4. ESTABLIMENT DEL FACTOR MODIFICANT PER AL TRS I TRM





Divisió d’honor: TRS 1,0 / TRM 1,50
Primera divisió: TRS 1,15 / TRM 2,0
Segona divisió: TRS 1,20 / TRM 2,0
Iniciació: Velocitat de recorregut mínima 2,5 m/s i màxima 3,5 m/s

5. REQUISITS PER LA PARTICIPACIÓ A LA COPA CATALUNYA 2021
Podran accedir a la Copa Catalunya per individual:


Tots els equips de divisió d’honor que compleixin els següents requisits:
1. Haver participat en el 50% de les proves.
2. Haver fet com a mínim 6 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització.



Tots els equips de primera divisió que compleixin els següents requisits:
1. Haver participat en el 50% de les proves.
2. Haver fet com a mínim 7 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització.



Els 50% dels equips millor classificats a la taula de classificació de segona divisió
que compleixin els següents requisits:
1. Haver participat en el 50% de les proves.
2. Haver fet com a mínim 8 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització.

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 2020-21 (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.
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6. DISTRIBUCIÓ DE DIVISIONS I CALENDARI DE PROVES

PRUEBA

FECHA

CLUB
ORGANIZADOR

1

12 y 13 sep.

CANIC

SEGUNDA

INICIACIÓN

PRIMERA

DIV.HONOR

2

3 y 4 oct.

TARREGA

DIV.HONOR

PRIMERA

SEGUNDA

INICIACIÓN

3

24 y 25 oct.

NEO REUS

INICIACIÓN

SEGUNDA

DIV.HONOR

PRIMERA

4

14 y 15 nov.

CAN ROJA

PRIMERA

DIV.HONOR

SEGUNDA

INICIACIÓN

5

29 nov.

LES FONTS

SEGUNDA

INICIACIÓN

PRIMERA

DIV.HONOR

6

20 dic.

VALLES

SEGUNDA

INICIACIÓN

PRIMERA

DIV.HONOR

7

2 y 3 ene.

MARESME

DIV.HONOR

PRIMERA

INICIACIÓN

SEGUNDA

8

17 ene.

SANTA QUITERIA

INICIACIÓN

SEGUNDA

DIV.HONOR

PRIMERA

9

30 y 31 ene.

BAIX LLOBREGAT

PRIMERA

DIV.HONOR

SEGUNDA

INICIACIÓN

10

20 feb.

BADALONA

DIV.HONOR

PRIMERA

SEGUNDA

INICIACIÓN

11

27 y 28 feb.

SEVEN

INICIACIÓN

SEGUNDA

DIV.HONOR

PRIMERA

12

6 y 7 mar.

LA DAGA

PRIMERA

DIV.HONOR

INICIACIÓN

SEGUNDA

13

20 y 21 mar.

BAIX LLOBREGAT

SEGUNDA

INICIACIÓN

PRIMERA

DIV.HONOR

14

11 abr.

CIUTAT CONDAL

INICIACIÓN

SEGUNDA

DIV.HONOR

PRIMERA

15

24 y 25 abr.

CAN BOSC

DIV.HONOR

PRIMERA

SEGUNDA

INICIACIÓN

16

9 may.

CONNECTING

PRIMERA

DIV.HONOR

INICIACIÓN

SEGUNDA

17

22 y 23 may.

GIRONA

SEGUNDA

INICIACIÓN

PRIMERA

DIV.HONOR
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7. MESURES ESPECIALS D’ASSIGNACIÓ DE PUNTUACIÓ EN CAS DE LIMITACIÓ DE
DESPLAÇAMENTS PERSONALS
Al llarg del Campionat de Catalunya, és possible que el Departament de Salut resolgui
adoptar mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 que afectin als desplaçaments personals en
determinades entitats territorials, ja sigui en forma de recomanació, limitació o
confinament obligatori. Això causaria un greuge comparatiu entre participants
residents en municipis afectats i no afectats.
De produir-se aquesta circumstància, s'acorda puntuar a tots els equips inscrits a una
prova, i afectats per una limitació en els desplaçaments territorials en el moment de la
realització de la prova, segons la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts en
cadascuna de les meitats del Campionat de Catalunya.
La puntuació de l’equip en aquestes proves es calcularà a meitat i a final de temporada
amb la mitjana aritmètica de les proves que s’hagin pogut disputar en la primera
meitat i de la mateixa manera per la segona meitat.
També s'acorda anotar a aquests equips una mànega de classificació per a la Copa
Catalunya d’Agility.
Per tal d’acollir-se a aquesta mesura:


L’equip afectat caldrà està inscrit a la prova en temps i forma correcta.



L’entitat esportiva a la que el participant està afiliat enviarà un correu
electrònic amb la relació de participants afectats per una limitació en els
desplaçaments territorials al club organitzador de la prova, amb còpia al comitè
esportiu comitesportiu@fcagility.cat, 24 hores abans de l’inici de la mateixa.

El comitè esportiu mantindrà la relació de participants afectats en les diverses proves
per tal de puntuar-les abans de l’inici de la segona meitat i amb posterioritat a la
finalització de la segona meitat)
Cal recordar que aquesta mesura afecta al lloc de residència habitual dels participants.
No afecta en general a la localització habitual de l’entitat esportiva a la que està afiliat
el participant.
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8. MÀNEGA HOMENATGE
L’agility és un esport que requereix complicitat, disciplina i grans dosis d’esforç entre
els components de l’equip que el conformen. És per això que considerem que és
important oferir un just reconeixement quan algun dels nostres més estimats
companys d’equip ha d’abandonar definitivament la participació en aquest esport, ja
sigui per malaltia, lesió, o edat. Precisament aquest és l’objectiu de la Mànega
Homenatge: Mostrar el nostre respecte en el comiat dels companys que han participat
junt a nosaltres al llarg del temps.
La Mànega Homenatge es realitzarà a l’inici de la mànega de jumping corresponent a la
Copa Catalunya d’Agility per individual. Aquest homenatge no té la consideració de
competició. Els salts es situaran a una altura uniforme per totes les categories de 15
cm. No compta amb cronometratge, no s’assenyalaran faltes o refusos, i el guia podrà
adaptar el recorregut a les característiques específiques del seu company. No
comptarà com a puntuable per la Copa Catalunya.
Podran participar en aquesta mànega tots els equips que es retiren, tant els que no
s’hagin classificat per participar com individual o per equips, com els que tot i comptar
amb els criteris de classificació necessaris, prefereixen fer el seu comiat en aquest
recorregut.
La participació en la Mànega Homenatge implica renunciar a participar en la Copa
Catalunya.
Com es natural, els equips que tenen la intenció de retirar-se, compten amb els
requisits per participar en la modalitat en equips i/o per individual en la Copa
Catalunya, i desitgen participar-hi a la Copa Catalunya, rebran l’homenatge tradicional
durant els seus recorreguts.
Requisits:


L’equip ha de comptar amb un mínim de 3 anys competint en la FCAG.



Cal estar inscrit a l'inici del Campionat de Catalunya d’Agility de la temporada
en curs, havent-hi participat en al menys una prova



La retirada de llicència seria definitiva.
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9. 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.

10. 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, 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.

Salutacions,

El Secretari
Juanjo Espadas
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