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CALENDARI
1.1. Proves comptabilitzables
Per la temporada 2022-23 es realitzaran un total de 17 proves.
 Per a la classificació per al Campionat de Catalunya d’Agility per individual, de les proves
realitzades, es comptabilitzaran les 12 amb millor puntuació.
 Per la classificació del Campionat de Catalunya per clubs, no es descartarà cap prova i es
comptabilitzaran els resultats de les 17 proves.

1.2. Calendari esportiu
CALENDARI ESPORTIU. TEMPORADA 2022-2023
Data
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a

24/9/2022
25/9/2022
2/10/2022
16/10/2022
29/10/2022
30/10/2022
19/11/2022
20/11/2022
27/11/2022
17/12/2022
18/12/2022
8/1/2023
22/1/2023
12/2/2023
19/2/2023
11/3/2023
12/3/2023
2/4/2023
16/4/2023
23/4/2023
14/5/2023
21/5/2023

Club
AA Ciutat de Tàrrega
CA Ciutat Comtal
CA Baix Llobregat
L’Almozara-Can Bosc
CA La Daga
CA Seven
CDC Can Roja
Vallès CCA
CA Maresme
CA Badalona
CA Ebre Agility*
CA Neo Reus
CA Les Fonts
CA Santa Quitèria
CA Cànic
AC Girona
Connecting Dogs *

Ordre de les divisions
SEGONA DIV
DIV HONOR
INICIACIÓ
PRIMERA DIV
SEGONA DIV
DIV HONOR
INICIACIÓ
PRIMERA DIV
SEGONA DIV
DIV HONOR
INICIACIÓ
DIV HONOR
SEGONA DIV
INICIACIÓ
PRIMERA DIV
SEGONA DIV
DIV HONOR
PRIMERA DIV

PRIMERA DIV
SEGONA DIV PRIMERA DIV
DIV HONOR
INICIACIÓ
DIV HONOR
INICIACIÓ
SEGONA DIV
PRIMERA DIV
SEGONA DIV PRIMERA DIV
INICIACIÓ
DIV HONOR
INICIACIÓ
DIV HONOR
PRIMERA DIV SEGONA DIV
SEGONA DIV PRIMERA DIV
PRIMERA DIV SEGONA DIV
DIV HONOR
INICIACIÓ
SEGONA DIV PRIMERA DIV
DIV HONOR
INICIACIÓ
INICIACIÓ
DIV HONOR
PRIMERA DIV SEGONA DIV
DIV HONOR
INICIACIÓ

INICIACIÓ
DIV HONOR
SEGONA DIV
PRIMERA DIV
INICIACIÓ
DIV HONOR
SEGONA DIV
PRIMERA DIV
INICIACIÓ
DIV HONOR
INICIACIÓ
PRIMERA DIV
DIV HONOR
SEGONA DIV
PRIMERA DIV
INICIACIÓ
SEGONA DIV
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Es reserven els dies 18-19/02/2023 i 20-21/05/2023 com a dies de reserva en cas que calgui modificar
alguna de les dates assignades al calendari esportiu degut a la coincidència amb proves selectives AWCFCI.(*Les proves del CA Ebre Agility i Connecting Dogs s’han modificat)
Es reserven per al desenvolupament de la Copa Catalunya els caps de setmana corresponents als dies
27- 28 de maig i 03-04 de juny de 2023.

Federació Catalana d’Agility – G-65317398 - Ausiàs March, 61-77 local 4 – 08912 Badalona - Tel: 689 020 292
Apartat de correus 175, 08910 Badalona
www.fcagility.cat e-mail: info@fcagility.cat

4

SISTEMA DE PUNTUACIÓ I TRS/TRM
La puntuació per individual final serà la suma de la classificació final i de les possibles bonificacions
obtingudes

2.1. Segona i Primera Divisió
a. Puntuació per classificació final: La puntuació s'assignarà en funció del lloc assolit en la
classificació general.
i. Puntuaran els 10 primers classificats, sempre que la penalització total de les 2
mànegues sigui com a màxim de 25,99. En funció del resultat obtingut s'assignaran
els següents punts
Lloc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punts
20
18
16
15
14
13
12
11
10
9

ii. Els següents classificats participants, inclosos els amb menció de “No Classificat”,
puntuaran 8 punts.
iii. Els participants amb menció Eliminat puntuaran 4 punts.
iv. Els participants amb un No Presentat puntuaran 2 punts
v. El participant que no assisteixi a una prova no puntuarà.
vi.
b. Bonificació per menció: Les bonificacions seran sobre la classificació global en cadascuna de
les categories i divisions.
i. Excel·lent (màxim 5,99 punts a la totalitat de la prova): 5 punts
ii. Molt bo: (màxim 15,99 punts a la totalitat de la prova): 3 punts
iii. Bo: (màxim 25,99 punts a la totalitat de la prova): 2 punts
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c. Bonificació per mànega: Es bonificarà en cada mànega als tres millors classificats que tinguin
una penalització màxima de 5,99 punts:
i. Primer classificat: 8 punts
ii. Segon classificat: 6 punts
iii. Tercer classificat: 4 punts
En cas d’empat entre equips tots bonificaran amb els mateixos punts. Aquesta bonificació, però, no
afectarà a la classificació final de la prova i tindrà només incidència en la puntuació acumulada del
participant pel Campionat de Catalunya.
El jutge de la prova, quan hagi de jutjar una prova en la seva divisió, obtindrà una puntuació resultant de
la mitjana aritmètica de les proves participades, amb aquesta distribució:



Les proves jutjades en la primera meitat de la competició puntuaran amb la mitjana de les proves
que hagués participat.
Les proves de la segona meitat de la competició puntuaran amb la mitjana de totes les proves
que hagués participat fins al moment.

2.2. Divisió d’Honor
1. Puntuació per classificació final: La puntuació s'assignarà en funció del lloc assolit en la
classificació general.
Puntuaran els 10 primers classificats, sempre que la penalització total de les 2 mànegues sigui
com a màxim de 25,99.
En funció del resultat obtingut s'assignaran els següents punts:
Lloc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punts
20
16
12
8
6
5
4
3
2
1
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2. Bonificació per menció: Les bonificacions seran sobre la menció final obtinguda.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Excel·lent (màxim 5,99 punts a la totalitat de la prova): 13 punts
Molt bo (màxim 15,99 punts a la totalitat de la prova): 11 punts
Bo (màxim 25,99 punts a la totalitat de la prova): 10 punts
No Classificat (N.C.) (més de 26 punts): 8
Eliminat (més de 100 punts): 4
El participant que no assisteixi a una prova no puntuarà.

3. Bonificació per mànega: S'acumularan punts per cada recorregut d'una prova en què s'hagi
obtingut la qualificació d‘Excel·lent (fins 5,99 punts de penalització). La puntuació s'assignarà
en funció del lloc assolit en cada mànega. En cada cas, podran puntuar els primers 10
participants en categoria.
En funció del resultat obtingut s'assignaran els següents punts, per a cada categoria
independentment:
Posició
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a

Agility
25
20
16
12
8
6
4
3
2
1

Jumping
20
16
12
8
6
5
4
3
2
1

En cas d’empat entre equips tots bonificaran amb els mateixos punts. Aquesta bonificació, però, no
afectarà a la classificació final de la prova i tindrà només incidència en la puntuació acumulada del
participant pel Campionat de Catalunya.
El jutge de la prova, quan hagi de jutjar una prova en la seva divisió, obtindrà una puntuació resultant de
la mitjana aritmètica de les proves participades, amb aquesta distribució:


La puntuació a les proves jutjades en la primera meitat de la competició es calcularan, un cop
finalitzada aquesta, amb la mitjana de totes les proves participades fins llavors.
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Les proves de la segona meitat de la competició puntuaran amb la mitjana de totes les proves
que hagués participat fins al moment.

En tot cas es considera important, en la segona meitat de la temporada, que les puntuacions siguin
assignades en la mateixa prova per tal que la classificació general amb altres competidors estigui
actualitzada.

2.3. Puntuació per el Campionat de Catalunya per clubs
La puntuació per el Campionat de Catalunya per clubs es calcularà així:



En cada prova es comptabilitzaran els resultats dels tres millors classificats de cada club en la
divisió.
Per aquesta classificació no es descartarà cap prova.

2.4. Establiment del factor modificant per al TRS I TRM
● Divisió d’honor: TRS 1,1.
El TRM serà fixat per el jutge en funció del recorregut de cada manega i de manera individual per
a cadascuna de les categories. Per a la determinació del TRM no es podrà superar la velocitat
establerta més baixa corresponent a cadascun del tipus de mànega per aconseguir els punts
d’ascens de primera divisió a divisió d’honor.
o Velocitat màxima per al càlcul del TRM de la mànega d’Agility:
▪ 4,25 m/s per les categories Intermèdia i Gran
▪ 4,00 m/s per a les categories Mitjana i Petita.
o Velocitat màxima per al càlcul del TRM de la mànega de Jumping:
▪ 4,50 m/s per les categories Intermèdia i Gran
▪ 4,25 m/s per a les categories Mitjana i Petita.
o En la classificació per equips serà el més alt de tots ells.
● Primera divisió: TRS 1,15 / TRM 2,0 per a totes les categories.
● Segona divisió: TRS 1,20 / TRM 2,0 per a totes les categories.
● Iniciació: El temps màxim de recorregut (TRM) serà establert pel jutge en adaptar la velocitat
màxima al recorregut dissenyat
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DIVISIÓ D’INICIACIÓ
La divisió d’iniciació té com a principal objectiu l’adaptació de l’equip a l’entorn de la competició.
Aquesta adaptació cal que sigui progressiva i favorable als interessos i necessitats tan del guia com del
gos. Som coneixedors que els equips que s’inicien en la competició deriven d’un ampli ventall
d’experiència del guia en la competició, entrenament previ, maduresa i estructuració mental del gos, etc.

3.1. Format dels recorreguts
Les proves corresponents a la divisió d’iniciació constaran de dues mànegues diferenciades:
● Mànega tipus A: Recorregut amb el balancí i la passarel·la (no inclourà l’eslàlom i la rampa).
● Mànega tipus B: Recorregut amb l’eslàlom i la rampa (no inclourà el balancí i la passarel·la).
Únicament es comptabilitzaran les faltes i les refusades. No hi haurà penalitzacions per temps, però sí el
temps de recorregut màxim (TRM), que serà fixat pel jutge segons les característiques del recorregut.

3.2. Classificació i trofeus
Es considera que els equips no competeixen entre ells, sinó que estan en un període d’adaptació i
aprenentatge per tal d’accedir convenientment a la competició. En eliminar les classificacions, estalviem
una possible causa d’estrès competitiu. Pel mateix raonament, tampoc es realitzarà la cerimònia de
trofeus.
Per tal que l’equip rebi un reconeixement als recorreguts realitzats correctament, tots els equips que
aconsegueixin acabar la mànega sense penalitzacions i dins del temps de recorregut màxim establert,
rebran una escarapel·la de "Pista a Zero".

3.3. Sol·licitud de mesuraments
Les sol·licituds per al mesurament de gossos/es per a noves llicències, així com les corresponents a una
segona mesura, caldrà que es trametin 15 dies abans de la prova on es realitzarà el mesurament. Fora
d’aquest termini, no s’acceptarà el mesurament en la prova assenyalada.
Aquestes sol·licituds caldrà enviar-les directament al comitè de jutges, via correu electrònic, a:
jutges@fcagility.cat
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PROMOCIÓ VOLUNTÀRIA
Els criteris per la promoció voluntària a una divisió superior són els següents.

4.1. De forma general
Els guanyadors del campionat, en les categories de segona i primera divisió podran, voluntàriament,
promocionar a la següent divisió. Els guanyadors del Campionat de Catalunya d’Agility de la temporada
2021-22 es podran acollir també si així ho desitgen.:

4.2. D’iniciació a segona divisió
Per promocionar voluntàriament a segona divisió, l'equip haurà obtenir:
● 2 mànegues (A i B) sense penalitzacions en una mateixa prova; o
● 1 mànega tipus A i 1 tipus B sense penalitzacions; més 1 mànega tipus A i 1 tipus B amb un màxim
de 5 punts de penalització cadascuna; o
● 3 mànegues tipus A i 3 mànegues tipus B, totes elles amb un màxim de 5 punts de penalització.
Tots els equips conserven els resultats de totes les temporades anteriors.

4.3. De segona a primera divisió
Per promocionar voluntàriament a primera divisió, l'equip haurà obtenir:
● 2 manegues d’agility a 0, amb una velocitat mínima de 4,00 m/s per a les categories Intermèdia i
Gran, i de 3,80 m/s per a les categories Mitjana i Petita.
● 2 manegues de jumping a 0, amb una velocitat mínima de 4,20 m/s per a les categories
Intermèdia i Gran, i de 4,00 m/s per a les categories Mitjana i Petita.
Per als punts d'ascens no es tindrà en compte les penalitzacions per temps si s'ha arribat a la velocitat
mínima exigida.
Es sumaran els resultats de dues temporades consecutives (Per aquesta temporada seran aplicables els
resultats de la temporada 2022-23 i l’anterior 2021-22).
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4.4. De primera divisió a divisió d’honor
Per promocionar voluntàriament a divisió d’honor, l'equip haurà obtenir:
● 2 manegues d’agility a 0, amb velocitat mínima de 4,25 m/s per a les categories Intermèdia i
Gran, i de 4,00 m/s per a les categories Mitjana i Petita.
● 2 manegues de jumping a 0, amb velocitat mínima de 4,50 m/s per a les categories Intermèdia i
Gran, i de 4,25 m/s per a les categories Mitjana i Petita.
Per als punts d'ascens no es tindran en compte les penalitzacions per temps si s'ha arribat a la velocitat
mínima exigida.
Es sumaran els resultats de dues temporades consecutives (Per aquesta temporada seran aplicables els
resultats de la temporada 2022-23 i l’anterior 2021-22).

Les sol·licituds per tal de fer efectiva la promoció voluntària a una divisió superior, cal que
s’enviï per correu electrònic a l’adreça comitesportiu@fcagility.cat, amb còpia a
info@fcagility.cat.
En el cas que es vulgui competir en la divisió promocionada des de l’inici del Campionat de
Catalunya, caldrà informar d’aquesta sol·licitud de promoció abans del 15/07/2022, incorporant
la indicació de les proves on es van assolir els criteris establerts per a cada promoció, tal i com
s’explica a la Circular 06/2020-21. A partir de la data assenyalada anteriorment, qualsevol
promoció es regirà pels criteris de promoció voluntària acordats per a la temporada 2022-23, i
es podrà sol·licitar a partir de la primera prova de la temporada.
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COPA CATALUNYA D’AGILITY
Es reserven per al desenvolupament de la Copa Catalunya els caps de setmana corresponents als dies 2728 de maig i 03-04 de juny de 2023.
● La Copa Catalunya per equips es regirà segons els criteris establerts per la 2a Divisió del
Campionat de Catalunya.
● La Copa Catalunya per individual es regirà segons els criteris establerts per la 1a Divisió del
Campionat de Catalunya.

5.1. Criteris de classificació per individual
Podran accedir a la Copa Catalunya per individual:


Tots els equips de Divisió d’honor que compleixin els següents requisits:
1. Haver participat en un mínim de 6 proves del Campionat de Catalunya.
2. Haver fet com a mínim 4 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització.



Tots els equips de Primera divisió que compleixin els següents requisits:
1. Haver participat en un mínim de 6 proves del Campionat de Catalunya.
2. Haver fet com a mínim 8 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització.



Els 50% (majorat) dels equips millor classificats de Segona divisió que compleixin els següents
requisits:
1. Haver participat en un mínim de 6 proves del Campionat de Catalunya.
2. Haver fet com a mínim 8 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització.

Per acord de l’assemblea general ordinària, celebrada el 04/06/2022, els membres de l’estament de
jutges de la FCAG es classificaran per la Copa de Catalunya per individual complint el 50% dels criteris
establerts per la resta de participants.
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5.2. Criteris de classificació per clubs
Podran participar els equips de totes les divisions (inclosa iniciació).
Per poder formar part d'un equip, cal haver participat en un mínim de 6 proves de la temporada 202223 (Incloses les realitzades a Iniciació). Del criteri anterior resten excloses les llicències infantils i juvenils,
que podran participar sense limitació.
Formació d'equips:
1. Per aquesta prova és competirà a tres categories:
● Petits, integrants de categories XS i S
● Mitjans
● Grans, integrants de categories I i L
2. Els equips seran de 3 components.
3. Cada club podrà formar un màxim de 5 equips tenint en compte que:
● El màxim d'equips Grans ( I i L) es de 3.
● El màxim d'equips comptant la suma dels Mitjans i dels Petits (XS i S) es de 3
4. Es podran formar equips mixtos amb altres clubs amb les següents limitacions
● Un club podrà cedir components sempre que no hagi completat ja amb equips propis els
màxims establerts per club tenint en compte les categories.
● Si un club cedeix algun component per formar equip amb altre club li comptarà com equip
propi format a l'hora de comptabilitzar els màxims equips per club.
Finalitzat el Campionat de Catalunya, es podrà modificar el nombre de participants si així ho estima
oportú la junta directiva FCAG, sempre que sigui per incorporar a més participants.
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SELECCIÓ CATALANA
En les proves nacionals i internacionals en que hi participi la Selecció Catalana d’Agility, aquesta restarà
formada a nivell individual amb els primers classificats en el Campionat de Catalunya de les diverses
categories per individual corresponents a Divisió d’honor, a la data de la convocatòria per a cada prova.
Així mateix, i un cop finalitzada la Copa Catalunya d’Agility, també serà seleccionable el guanyador
absolut individual d’aquesta prova.
En cas de que un participant seleccionat no pogués assistir-hi, per causa de força major, el seu lloc
passaria al següent i successius classificats en la data esmentada, fins a una posició estipulada per la
Junta Directiva.
A nivell de participació com a selecció per equips, la selecció restarà formada pels seleccionats
mitjançant un seleccionador oficial, o en el seu cas l’òrgan que es designi, o en el seu defecte per la Junta
Directiva.
El nombre de seleccionats a cada prova que hi participi la Selecció Catalana d’Agility, vindrà donat pels
que hagi fixat l’organització de cada prova a celebrar. I en tot cas per les normes que estableixi la Junta
Directiva per aquell any.
.
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RECORDATORI DE PROCEDIMENTS
6.1. Promoció voluntària
Les sol·licituds per tal de fer efectiva la promoció voluntària a una divisió superior, cal que s’enviï per
correu electrònic a l’adreça:
comitesportiu@fcagility.cat, amb còpia a info@fcagility.cat.
Cal fer esment que quan es sol·licita una promoció voluntària cal indicar, com a mínim:
●
●
●
●

Divisió a promocionar.
Núm de llicència.
Nom del gos i del guia.
Núm de les proves (I Temporada si són temporades diferents) on s’han assolit els criteris de
promoció.

6.2. Organització de proves. Informació del nombre d’inscrits i
horaris definitius
Un cop tancada la inscripció d’equips (dos dies abans de la prova), el club o associació esportiva
organitzadora de la prova informarà, mitjançant correu electrònic, del nombre total de participants
inscrits per divisió, i dels horaris proposats per a cadascuna de les divisions a l’adreça:
comitesportiu@fcagility.cat

6.3. Sol·licitud de medició i de remedició
Aquestes sol·licituds caldrà que es trametin 15 dies abans de la prova on es realitzarà el mesurament i
enviar-les directament al comitè de jutges, via correu electrònic, a: jutges@fcagility.cat

6.4. Alta de llicències
Cal emplenar el nou model de sol·licitud de llicència de competició o amateur (disponible a la pàgina
web de FCAG), i retornar-lo a secretaria FCAG info@fcagility.cat.
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