CIRCULAR 14/2020-21

Assumptes
1. Exempció del pagament de la quota de renovació dels clubs.
2. Assignació de l’organització de les proves 9a i 14a (2020-21).
3. Calendari esportiu provisional Temporada 2021-22.

1. EXEMPCIÓ DEL PAGAMENT DE LA QUOTA DE RENOVACIÓ DELS CLUBS
Davant l’escenari actual de confinament, tancament temporal d’instal·lacions
esportives i la suspensió de la competició, la junta directiva de la FCAG, reunida el
passat 11 de gener, ha pres la decisió de fer una exempció total del pagament de la
quota de renovació (135€) dels clubs inscrits la temporada passada.
A les entitats esportives que ja hagin realitzat el pagament de la quota, se’ls realitzarà
una transferència per l’import pagat en els propers dies.

2. ASSIGNACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE LES PROVES 9a I 14a (2020-21)
Tal i com recordeu, el passat 4 de desembre es va decidir modificar el calendari
esportiu per tal de realitzar un Campionat de Catalunya a 14 proves.
Aquesta modificació donava com a resultat l'anul·lació de quatre proves, i la
reassignació de l'organització de dos proves, la número 9 (27 i 28 de març) i la 14 (22 i
23 de maig).
Un cop consultats els clubs que no havien tingut la possibilitat d'organitzar cap prova,
ens és grat informar-vos que les proves seran organitzades per:



Prova número 9 (27 i 28 de març): CA Maresme.
Prova número 14 (22 i 23 de maig) Vallés CC.
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3. CALENDARI ESPORTIU PROVISIONAL TEMPORADA 2021-22
Un cop realitzades les consultes als clubs respecte els dies reservats per a cadascun
d’ells, el comitè esportiu ha presentat una proposta de calendari esportiu per a les
proves corresponents al Campionat de Catalunya d’Agility i Copa de Catalunya d’Agility
per la temporada 2021-2022.
Cal recordar que l’aprovació final d’aquest calendari esportiu està subjecte a la seva
ratificació mitjançant assemblea general ordinària.

El Secretari
Juanjo Espadas
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