CIRCULAR 15/2020-21

Assumptes
1. Represa Campionat de Catalunya d’Agility.
2. Organització de la Copa Catalunya d’Agility 2021.
3. Eleccions a representant de tècnics de la Federació Catalana d’Agility.

1. REPRESA CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AGILITY
En data 06/02/21 es va publicar la Resolució del Departament de Salut SLT/275/2021,
a través de la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
La Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya ha inclòs el Campionat
de Catalunya d’Agility entre les competicions que donen accés a categories
internacionals, nacionals i professionals, d'acord amb l'apartat 12.5 de la Resolució
SLT/275/2021. Podeu consultar la relació completa de competicions autoritzades en
aquest enllaç:
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectaciocoronavirus-esport/competicions-autoritzades-febrer2021.pdf
La junta directiva, reunida en sessió telemàtica el passat 12 de febrer, ha pres la
decisió de reprendre la competició en la 7a prova, organitzada per el Club d’Agility
Seven, el proper cap de setmana 27 i 28 de febrer. Aquesta decisió es basa
fonamentalment en facilitar el temps necessari per a que els equips puguin reprendre
amb normalitat els entrenaments i arribin en les condicions físiques adequades a la
competició.
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Cal recordar que aquesta represa de la competició comporta l’autorització per realitzar
els entrenaments i competicions dins o fora de la comarca de residencia. Aquesta
autorització sols s’estén als equips federats que compten amb llicència de competició
vigent 2020-21, i no inclou les llicències amateurs.
Els desplaçaments per prendre part en entrenaments i proves corresponents a les
competicions autoritzades estan sotmesos a les limitacions de horari que estiguin
vigents. Els federats hauran de justificar el desplaçament davant les autoritats, si
s’escau, mitjançant el certificat autoresponsable i la llicència federativa de competició.
Les activitats esportives federades no estan sotmeses a la limitació general d’un màxim
6 participants, sempre que es duguin a terme a través de grups estables i de
conformitat amb els respectius protocols de cada federació, que en el cas de l’agility
podeu consultar a la nostra pàgina web i al següent enllaç:
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesportcatala/protocols-entitats/protocols-de-federacions-i-clubs/
Com a resposta a consultes dels clubs:



La mitja temporada s’iniciarà en la prova número 8, organitzada pel Club Agility
La Daga el proper 6 i 7 de març.
El comitè esportiu revisarà, un cop finalitzat el Campionat de Catalunya, els
criteris de promoció entre divisions per tal d’adaptar-los de la forma més justa
possible a la situació en la que ens trobem.

2. ORGANITZACIÓ DE LA COPA CATALUNYA D’AGILITY 2021
Ens plau comunicar-vos que el Club d’Agility Connecting Dogs organitzarà la Copa
Catalunya 2021. La competició es celebrarà a les instal·lacions del Camp de Futbol
d’Anglès (Zona Esportiva Anglès, Camp de Futbol i Pavelló Municipal, al carrer Camí
Rural, 19, Anglès, Girona), els dies 12 i 13 de Juny de 2021.
El comitè esportiu ha pres la decisió de modificar excepcionalment els criteris originals
d’assistència a aquesta prova. Així, es classificaran per competir en la Copa Catalunya
tots els equips amb llicència de competició vigent (temporada completa o mitja
temporada) de divisió d’honor, primera i segona divisió que hagin participat en el 50%
de les proves que es puguin realitzar fins a la data de la Copa Catalunya.
Així mateix, podran participar en la mànega homenatge, tant els equips que tinguin
previst retirar-se de la competició, tot i que no hagin pogut participar en el 50% de les
proves, com els equips retirats inscrits la temporada 2019-20 que no van poder
participar en la Copa Catalunya 2020. Podeu trobar més informació sobre la mànega
homenatge a la circular 03/2020-21.
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3. ELECCIONS A REPRESENTANT DE TÈCNICS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AGILITY
La junta directiva en la seva reunió del dia 12 de febrer de 2021 convoca eleccions a
representant de tècnics de la Federació Catalana d’Agility.
El/la representant de tècnics serà membre de l’assemblea general de la Federació, del
Comitè Esportiu i de la Escola Catalana d’Agility amb veu i vot.
El mandat tindrà una durada de quatre anys.
CALENDARI ELECTORAL


Dia 25/02/21. Constitució formal de la junta electoral i presa de possessió del
càrrec.



Del 01/03/21 al 05/03/21. Exposició del llistat de tècnics amb llicència de
competició amb dret a vot i període de presentació de reclamacions respecte
d’aquest llistat.



Dia 12/03/21. Resolució de les reclamacions presentades.



Dia 17/03/21. Publicació del cens definitiu d’electors, un cop resoltes les
reclamacions presentades.



Del 19/03/21 al 26/03/21. Període de presentació de candidatures.



Dia 01/04/2021. Proclamació de les candidatures vàlides i comunicació als
candidats.



Del 03/04/21 al 17/04/21. Campanya electoral



25/04/21. Realització de les eleccions coincidint amb la prova del Club Esportiu
d’Agility l’Almozara-Can Bosc, a la població d’Argentona. L’horari de votació
serà de 10:00 a 18:00 hores.

El Secretari
Juanjo Espadas

Febrer 2021

Pàgina 3 de 3

Federació Catalana d’Agility – G-65318398 - Ausiàs March, 61-77 local 4 – 08912 Badalona - Tel: 689 020 292
Apartat de correus 185, 08910 Badalona
www.fcagility.cat e-mail: info@fcagility.cat

