CIRCULAR 8/2014
COPA CATALUNYA 2015
Les bases per sol·licitar l'organització de la Copa Catalunya 2015 seran les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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La data per realitzar-la serà el cap de setmana del 16/17 o del 30/31 de maig de
2015 (A especificar a la sol·licitud de la prova)
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 i serà valorat pel
Comitè Esportiu.
Cronòmetre electrònic. (Es farà servir el sistema de cronometratge de FCAG)
Totes les zones de contacte hauran de ser de goma, tartà o similar.
No podrà realitzar-se cap competició aliena a la Copa.
L'organitzador tindrà l'obligació de lliurar recordatoris als participants els dos dies.
S’haurà de presentar un dossier amb informació detallada relativa al
esdeveniment (p.e. lloc, tipus de terreny, accessos, zona d’ombra i d’escalfament
per els gossos, etc...)
L’acte protocol·lari de la Copa es competència exclusiva de la FCAG y no del club
organitzador.
FCAG subvencionarà a l'organitzador amb 1.500€ i aportarà els cartells i tots els
trofeus, tant de la Copa com de la Lliga.
El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el 31 d’octubre de 2014
La petició s’adreçarà per escrit al correu electrònic info@fcagiity.cat

Criteris de classificació per a la Copa Catalunya 2015
Podran accedir a la Copa Catalunya:
Es classificaran el 60% d’equips de cada categoria de la Divisió d'Honor sempre que
hagin participat en el 50% de les proves i que tinguin al menys 8 mànegues
independents (agility o jumping) amb una penalització màxima de 20 punts en
cadascuna d’elles. També es classificarà el 40% dels equips de cada categoria de la
Segona Divisió sempre que hagin participat en el 50% de les proves i que tinguin 10
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mànegues independents (agility o jumping) amb una penalització màxima de 20 punts
en cadascuna d’elles.
En la Copa per equips podran participar tots els equips de totes les divisions (inclosa
Iniciació) i es podran formar dos equips d’Estàndard i dos de Mini+Midi per cada club.
Per poder formar part d'un equip, almenys es deu haver participat en un mínim de 6
proves de la temporada 2014/2015.
2
Salutacions cordials

El Secretari
José Castaño

Badalona, 8 de setembre de 2014
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