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CIRCULAR 16/2020-21 

 

 

Assumptes 

1. Diplomes anuals. 
2. Recordatori criteris de classificació per a la Copa Catalunya d’Agility 2021. 
3. Eleccions a representant de tècnics i tècniques de la FCAG. 
4. Subhasta del sistema de cronometratge Alge-Timing de la FCAG 
5. Acord del comitè esportiu sobre el descompte de punts (proves) per al 

Campionat de Catalunya 

 

1. DIPLOMES ANUALS 

S'obre un termini fins al dia 15/05/21 per a que els clubs enviïn en suport informàtic o 
via correu electrònic info@fcagility.cat una fotografia de cada un dels seus equips de 
competició (gos-guia) per poder realitzar els diplomes anuals. 

IMPORTANT: 

L’arxiu de imatge cal que estigui identificat amb el número de llicència, nom del gos, i 
nom del guia (<llicència>_<nomdelgos>_<nomdelguia>.*). Per exemple: 

2021_Toby_JuanSinmiedo.jpg 

Les fotografies hauran de tenir un mínim de 300 dpi de resolució i una mida d'uns 
10x15 cm aproximadament en vertical. El format serà en qualsevol tipus de bitmap, 
bmp, gif, pneg o jpg, etc. 

No s'admetrà cap fotografia que no compleixi amb les característiques sol·licitades. 
Cas de no rebre les fotografies en el termini establert, es lliuraran els diplomes sense el 
muntatge fotogràfic. 
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2. RECORDATORI CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER A LA COPA CATALUNYA D’AGILITY 
2021. 

El passat febrer, el comitè esportiu va prendre 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. 

3. ELECCIONS A REPRESENTANT DE TÈCNICS I TÈCNIQUES DE LA FCAG 
 

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures per a l’elecció de 
representant de tècnics/ques de la FCAG, la junta electoral, en reunir els requisits 
establerts, considera com a vàlides les candidatures corresponents a: 

 Neus Baró Goñi, amb número de llicència 45; 

 José Manuel Pérez Pérez, amb número de llicència 87. 

Recordem que les eleccions es realitzaran els propers 24 i 25 d’abril, coincidint amb la 
prova del Club Esportiu d’Agility L’Almozara-Can Bosc, a la població d’Argentona. El 
sistema de votació es realitzarà mitjançant sobre tancat que s’entregaran al secretari 
de la FCAG. L’horari de votació serà al llarg de la primera hora de cadascuna de les 
proves corresponents a cada divisió. 

El recompte i validació dels vots es realitzarà a l’endemà 26 d’abril, i immediatament 
s’anunciaran els resultats de les eleccions. 
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4. SUBHASTA DEL SISTEMA DE CRONOMETRATGE ALGE-TIMING DE LA FCAG 

La junta directiva de la FCAG ha decidit alinear el sistema de cronometratge ALGE-
TIMING. Com a federació, donem prioritat als clubs esportius afiliats per l’adquisició 
d’aquest sistema. El conjunt del sistema està compost pels elements esmentats a 
continuació. A sota de cada element del sistema trobareu un enllaç amb una explicació 
més detallada. Els elements que componen el sistema de cronometratge són: 

 Cronòmetre Timedata Computer TdC 8001 

https://alge-timing.com/AlgeTiming_V2/en/timing-devices/tdc-8001.html 

 2 Transmissores de fotocèl·lules (TED-TX10, 10 mW), 1 receptora (TED-RX10, 10 
mW) 

https://alge-timing.com/AlgeTiming_V2/en/radio-systems/teledata_ted.html 

 2 Fotocèl·lules RLS3c i 2 reflectors (+Cable 001-30 (RLS3c)) 

https://alge-timing.com/AlgeTiming_V2/en/impulse-devices/rls3c.html 

 Pantalla de temps ALGE D-LINE 

https://alge-timing.com/AlgeTiming_V2/en/display-boards/d-line.html 

 Pantalla LED Textel 90x60 cm 

 5 tripodes Manfrotto 055XDB 

Tots els elements del sistema compten amb maleta rígida de transport (excepte la 
pantalla de temps) 
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El mode d’adquisició es realitzarà al modus de subhasta a sobre tancat. És a dir, els 
clubs interessats presentaran la seva oferta en una sola ocasió, on consignaran la 
quantitat màxima que estan disposats a lliurar pel sistema de cronometratge. El 
sistema de cronometratge s’adjudicarà a la millor oferta, sense possibilitat de millorar-
la un cop assignat el sistema. L’oferta es presentarà mitjançant correu electrònic a 
secretaria@fcagility.cat. 

Igualment, es poden presentar ofertes per elements individuals, però aquestes ofertes 
sols seran acceptades en cas que no es presentin ofertes pel sistema en conjunt, o 
aquestes hi siguin superiors a les del conjunt. 

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper 17 de maig, i es farà públic a 
l’endemà. 

Al correu electrònic (secretaria@fcagility.cat) cal indicar: 

 Dades del club ofertor: 
o Nom 
o Raó social 
o CIF de l’associació esportiva 

 Oferta pel conjunt 

 Oferta pels elements (cal indicar element i oferta individual) 

Cal tenir present que, en cas d’adjudicació, cal imputar l’IVA suportat a l’import ofert 
(21%). Igualment, no es contempla el transport del sistema de cronometratge fins a 
l’adjudicatari final. 

5. ACORD DEL COMITÈ ESPORTIU SOBRE EL DESCOMPTE DE PUNTS PER AL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AGILTY 

Per tal d'aclarir dubtes sobre el Campionat de Catalunya d’Agility en curs, respecte al 
nombre de proves que podran ser descartades al final de la temporada, la junta 
directiva ha ratificat l’acord del comitè esportiu que us presentem a continuació: 

 Les proves a descartar estaran en proporció als 4 descarts que es feien en la 
competició de 18 proves. Per tant, en el cas que es puguin realitzar 10 proves 
es descartaran les 2 puntuacions més baixes de l’equip en les proves 
organitzades. 
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