CIRCULAR 17/2020-21

Assumptes
1.
2.
3.
4.

Assemblea General Ordinària 2021
Presentació propostes de modificació normativa
Recordatori de les mencions als equips que deixen de competir
Recordatori criteris de classificació per la Copa Catalunya d’Agility 2021

1. ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021
Per tal de garantir la possibilitat de d’assistència a les assemblees de tots els
assembleistes, la junta directiva ha pres la decisió de realitzar aquesta assemblea, el
proper dia 05/06/21 al Centre Caní Vallgorguina, C-61 Vallgorguina, a les 09:00 hores
en primera convocatòria i a les 09:30 hores en segona convocatòria.
2. PRESENTACIÓ PROPOSTES DE MODIFICACIÓ NORMATIVA
Totes les entitats afiliades podran presentar a l’Assemblea les propostes que creguin
oportunes, tal i com expressa l’article 37.h dels Estatuts de la Federació Catalana
d'Agility
La presentació de les propostes es realitzarà mitjançant escrit, enviat per correu
electrònic a l’adreça info@fcagility.cat, fins a 15 dies naturals abans del dia de la
celebració de l’Assemblea (22/05/21).
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3. RECORDATORI DE LES MENCIONS ALS EQUIPS QUE DEIXEN DE COMPETIR
Tan sols fer-vos el recordatori que, com ja és habitual, durant l’entrega de trofeus en el
decurs de la Copa Catalunya es fa entrega de mencions als equips que deixen de
competir en les competicions organitzades per la FCAG per raó d’edat o de salut.
Si esteu interessats en que algun dels vostres socis gaudeixi d’aquest petit homenatge,
si us plau, contacteu el més aviat possible amb de la FCAG mitjançant el correu
info@fcagility.cat

4. RECORDATORI CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER LA COPA CATALUNYA D’AGILITY


Classificació per a la Copa Catalunya per individual:
Tots els equips de divisió d’honor, de primera divisió, i segona divisió que hagin
participat en el 50% de les proves organitzades aquesta temporada (5 proves).
Pel càlcul de les proves realitzades, computaran el total de proves en les que
l’equip hagi participat al llarg de la temporada, incloses les realitzades a
Iniciació.



Classificació per 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 5 proves
de la temporada 2020-21 (Incloses les realitzades a Iniciació).
Els clubs que no disposin de prou llicències com per completar un equip de
quatre competidors, podran ajuntar-se amb un altre o diversos clubs en les
mateixes condicions per tal de completar un únic equip conjunt de la categoria
estàndard i un únic equip entre les categories de Mini i de Midi. A tots els
efectes, l’equip conjunt configurat serà representant dels diversos clubs que el
conformen.

El Secretari FCAG
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