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CIRCULAR 06/2020-21 

 

Assumptes 

1. Recordatori d’adreces de correu. 
2. Declaració responsable per tal de participar en les proves. 
3. Actualització del programa Agility Plus 
4. Sol·licitud de regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius 

 

1. RECORDATORI D’ADRECES DE CORREU 

Promoció voluntària: 

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. 

Cal fer esment que quan es sol·licita una promoció voluntària cal indicar, com a mínim: 

 DIVISIÓ a PROMOCIONAR 

 NÚM de LLICÈNCIA 

 NOM del GOS i DEL GUIA 

 NÚM de les PROVES (I Temporada si són temporades diferents) ON S’HAN 
ASSOLIT ELS CRITERIS DE PROMOCIÓ i CRITERIS ASSOLIT 

Per exemple: 

Sol·licito la promoció de segona a primera divisió de Pantuflo, amb el guia Juan Gómez, 
número de llicència 8476. 

A la prova 5 compta amb 1 agility a 5 

A la prova 7 compta amb un doble 0 

A la prova 9 compta amb un jumping a 5,44 
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Organització de proves. Informació del nombre d’inscrits i horaris definitius: 

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 l’adreça: 

comitesportiu@fcagility.cat 

Sol·licitud de medició i de remedició 

Atenció: Hi havia un error a la Circular 01 on s’indicava que calia enviar aquesta 
sol·licitud al comitè esportiu. La sol·licitud cal enviar-la només al comitè de jutges. 

Aquestes sol·licituds caldrà que es trametin 15 dies abans de la prova on es realitzarà 
el mesurament i enviar-les directament al comitè de jutges, via correu electrònic, a: 
jutges@fcagility.cat 

Alta de llicències: 

Cal emplenar el nou model de sol·licitud de llicència de competició o amateur (disponible 
a la pàgina web de FCAG), i retornar-lo a secretaria FCAG info@fcagility.cat. 

2. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER TAL DE PARTICIPAR EN LES PROVES. 

El Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa, elaborat 

per a Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF), estableix que podran 
efectuar-se activitats esportives en grups estables i permanents. A tal efecte, l’entitat 
organitzadora de l’activitat haurà de garantir la traçabilitat dels esportistes que hi 
participin mitjançant la protocol·lització de les mesures que permetin identificar els 
esportistes, i tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles 
contactes de risc. 

Com a part d’aquest protocol, les persones practicants i els seus acompanyants hauran 
de declarar responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap 
simptomatologia compatible amb la Covid-19, no haver estat positiu, no haver 
conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb 
persones afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement si han 
tingut símptomes o han donat positiu. 

És per això que caldrà que tant participants com acompanyants emplenin 
correctament la declaració responsable per esportistes majors d’edat o per les famílies 
d’esportistes menors d’edat, segons correspongui. 
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Aquests documents els podeu trobar a la secció de documents  de la pàgina web de la 
FCAG (www.fcagility.cat) o clickant en aquests enllaços: 

 Declaració responsable majors d’edat 

 Declaració responsable menors d’edat 

Aquestes declaracions responsables caldrà que el club d’origen les enviï digitalitzades 
al club organitzador de la prova en el moment de formalitzar les inscripcions. 

 

3. ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA AGILITY PLUS 

Al llarg d’aquest estiu, s’ha actualitzat el programa Agility Plus per tal de complir amb 
la proposta de modificació aprovada en l’assamblea 2019, que modificava la 
bonificació per mànega segons fos agility o jumping per Divisió d’Honor , així com 
donar resposta a diverses sol·licituds realitzades des dels clubs. Entre altres coses, el 
nou programari: 

1. Modificació independent de les bonificacions de les mànigues per l'agility i pel 
jumping per Divisió d’Honor 

2. S’ha afegit un marcador per indicar que el participant no s'ha presentat (NP) a 
la mànega, o a la totalitat de la prova. Ja no cal eliminar una inscripció per un 
equip no presentat 

3. Si s'introdueix un nou participant en la prova i ja la màniga està començada 
s'introdueix en l'ordre de sortida amb un NP (es pot modificar però és per si de 
cas la màniga ja està finalitzada i es presenta sol a una segona màniga). 

4. S'ha introduït la longitud de la pista en el reporti de la classificació final ja que 
alguns participants volien calcular la velocitat dels seus gossos. 

5. Actualitza automàticament el TRS calculat entre subdivisions. 

Així mateix, s’ha actualitzat el manual d’usuari per tal de reflectir aquestes novetats. El 
podeu trobar a la secció de Documentació de la pàgina web de la FCAG 
(www.fcagility.cat), o fent un click en aquest enllaç: 

 Nou manual Agility Plus 
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4. SOL·LICITUD DE REGULACIÓ DE CERTÀMENS I ALTRES CONCENTRACIONS 
D'ANIMALS VIUS 

Com ja sabeu, cal sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya la Regulació de certàmens i altres 
concentracions d'animals vius. 

Podeu trobar informació sobre com realitzar aquest tràmit a aquest enllaç: 

 Regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius 

Aquest tràmit es pot realitzar personalment o per internet, sols cal que seguiu les 
instruccions indicades a la pàgina web del DARPA. 

A la secció Documentació de la pàgina web de FCAG (enllaç) trobareu: 

 La memòria justificativa enviada per FCAG junt a la sol·licitud general de 
certamen, i 

 El programa de mesures sanitàries, signat pel veterinari responsable. 

 

 

 

 

Salutacions cordials,  

 
 
 
Juanjo Espadas 
El Secretari                  
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