CIRCULAR 05/2022-23

Assumptes
1. Bases per sol·licitar l'organització de la Copa Catalunya 2023
2. Dimissió com a representant de tècnics de la FCAG del Sr. Jose Manuel Perez
Perez
3. Eleccions a representant de tècnics de la FCAG

1. BASES PER SOL·LICITAR L'ORGANITZACIÓ DE LA COPA CATALUNYA 2023
Les bases per sol·licitar l'organització de la Copa Catalunya 2023 seran les següents:


La data per realitzar-la serà un dels caps de setmana corresponents a 27-28 de
maig o 3-4 de juny de 2023.



S'haurà de realitzar en una instal·lació esportiva o altres espais a valorar pel
comitè esportiu. No es podrà realitzar a les instal·lacions de cap club.



El terreny tant a l’exterior com a l’interior ha de ser l’adequat per la pràctica de
l’agility, i serà valorat pel comitè esportiu.



El club organitzador de la prova haurà de complir amb totes les instruccions
relatives a l’organització de proves incloses en el punt 2.8.1 “Organització de
proves”, inclòs en el Reglament de Regim Intern de la FCAG.



La composició de la taula de control anirà a càrrec de la FCAG.



No podrà realitzar-se cap competició aliena a la Copa de Catalunya.



L'organitzador tindrà l'obligació de lliurar recordatoris als participants.
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S’haurà de presentar un dossier amb informació detallada relativa al
esdeveniment (p.e. lloc, tipus de terreny, accessos, aparcament per vehicles,
zona d’ombra i d’escalfament per als gossos, etc.)



L’acte protocol·lari de la Copa de Catalunya és competència exclusiva de la FCAG
i no del club organitzador.



FCAG subvencionarà a l'organitzador amb 1.750€ i fins a 400€ en despeses
extraordinàries justificades (com transport d’obstacles i/o lloguer de
megafonia). FCAG també aportarà els cartells i tots els trofeus.



El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el 30 de desembre de
2022.



La petició s’adreçarà per escrit al correu electrònic info@fcagility.com

2. DIMISSIÓ COM A REPRESENTAT DE TÈCNICS DE LA FCAG DEL SR. JOSE MANUEL
PEREZ PEREZ.
El passat dia 20 de octubre el Sr. Jose Manuel Perez Perez va presentar de manera formal
la seva dimissió a la junta directiva de la FCAG.
Des de la junta directiva agraïm la seva dedicació i li desitgem molta sort i que ens
puguem seguir veient per les pistes.

3. ELECCIONS A REPRESENTANT DE TECNICS DE LA FCAG
La junta directiva, després de la dimissió presentada el passat dia 20 d’octubre d’en Jose
Manuel Perez Perez, 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.
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CALENDARI ELECTORAL
● Dia 20/10/22. Renuncia del càrrec de Jose Manuel Perez Perez, actual
representant dels tècnics.
● Del 1/11/22 al 13/11/22. Exposició del llistat de tècnics amb llicència de
competició amb dret a vot i període de presentació de reclamacions respecte
d’aquest llistat.
● Dia 16/11/22. Resolució de les reclamacions presentades.
● Dia 19/11/22. Publicació del cens definitiu d’electors, un cop resoltes les
reclamacions presentades.
● Del 21/11/22 al 30/11/22. Període de presentació de candidatures.
● Dia 05/12/22. Proclamació de les candidatures vàlides i comunicació als
candidats.
● Del 8/12/22 al 31/12/22. Campanya electoral.
● 08/01/23. Realització de les eleccions coincidint amb la prova del Club Esportiu
Vallès. L’horari de votació coincidirà amb la realització de la prova.

Salutacions,

El Secretari
David Infante
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