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CIRCULAR 04/2021-22  

 

Assumptes 

1. Benvinguda al Club Esportiu Baix Ebre Agility com a membre adherit a la FCAG. 
2. Característiques de la competició dels gossos inclosos en la llicència esportiva 

Sènior. 
 

  

1. BENVINGUDA AL CLUB ESPORTIU EBRE AGILITY COM A MEMBRE ADHERIT A LA 
FCAG. 

Des de la Junta directiva volem donar la benvinguda al Club Esportiu Ebre Agility com a 
membre adherit a la FCAG. El CE Ebre Agility està situat al municipi de Roquetes, 
Tarragona. Podeu veure la ubicació exacta en aquest enllaç de Google Maps. 

President: Sergi Canalda Obiol. 

Adreça de correu electrònic: ebreagility@gmail.com 

Adreça: Carrer Sant Ruf, 10, Roquetes (Tarragona) 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA COMPETICIÓ DELS GOSSOS INCLOSOS EN LA LLICÈNCIA 
ESPORTIVA SÈNIOR. 

A l’assemblea general ordinària realitzada el passat 12 de setembre de 2020, es va 
aprovar una modificació de l’article 2.4, Categories, del Reglament de Règim Intern, 
per tal de permetre que gossos que estan competint però (ja sigui per edat, o per 
problemes físics o de  salut) ja no ho poden fer al seu nivell habitual, puguin allargar 
una mica més la pràctica esportiva. 

La proposta de modificació acceptada també comptava amb una sèrie de 
condicionants, així com  una moratòria d’aplicació fins l’actual temporada. 

Per tal d’aplicar aquesta modificació del reglament, el comitè esportiu ha regular 
l’accés i característiques de la competició d’aquesta llicència: 

http://www.fcagility.cat/
mailto:info@fcagility.cat
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1. La llicència sènior es podrà sol·licitar a principi, o en qualsevol moment al llarg 
de la temporada, a decisió del guia. 

2. Un cop efectiva la llicència, el guia decidirà a quina categoria competirà l’equip 
(sempre inferior a l’anterior) 

3. Obligatòriament, l’equip baixarà a una divisió immediatament inferior (excepte 
des de 2a divisió, a la qual romandrà) 

4. L’equip perdrà els punts acumulats a la divisió en la que competia i passarà a 
competir fora de classificació, renunciant així als que els poguessin 
correspondre a partir d'aquell moment. 

5. Igualment, en competir fora de classificació, no podrà accedir a podi. 

6. Aquesta situació es pot prorrogar només durant la temporada en curs, i la 
següent com a màxim. Un cop finalitzi aquest període el gos haurà de ser retirat 
definitivament, és a dir, aquesta no és una mesura que pugui ser sol·licitada 
temporalment. 
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