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PRESENTACIÓ
La Federació Catalana d’Agility (FCAG) ha estat reconeguda oficialment per resolució del Director del
Consell Català de l’Esport en data 26 de novembre de 2009 e inscrita al Registre d’Entitats Esportives de
la Generalitat de Catalunya amb el número 14.167
La Federació Catalana d’Agility es membre de La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
La Federació Catalana d’Agility (en endavant, FCAG), és l’entitat encarregada d’ordenar, impulsar i dirigir
tota l’activitat esportiva de l’Agility a Catalunya en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya.

1.- DE L’ORGANITZACIÓ
1.1.- MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AGILITY
D’acord amb la legislació vigent, els membres de la FCAG poden ser membres afiliats o membres
adherits, seguint les pautes següents:


Membres afiliats són aquells clubs o associacions esportives que hagin complert les condicions
de tot ordre establertes en els Estatuts, haver estat admeses per la Junta Directiva, tenir per
objecte la pràctica o difusió de l’esport de l’Agility com a mínim, i estar inscrit en el Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.



Membres adherits són aquells clubs o associacions esportives que, havent sol·licitat la seva
afiliació a la FCAG estiguin en tràmit d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya o pendents de complir els requisits exigits al paràgraf anterior per a ser
considerats membres de ple dret de l’ens de la Federació.

1.2.- NORMES D’ADMISSIÓ
Per l’afiliació a la FCAG, l’entitat que la demani ha d’emplenar una sol·licitud, que ha d’anar
acompanyada d’una còpia dels Estatuts de l’entitat, l’acta de constitució, els membres que componen la
Junta Directiva o Gestora amb les seves dades personals i un document acreditatiu de la inscripció o, si
s’escau, que s’ha demanat la inscripció al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
Serà requisit per poder donar-se d’alta com a club membre de la FCAG:
a) Tenir unes instal·lacions permanents, prèviament homologades per l’òrgan corresponent, amb
el que és contempla als reglaments vigents a la data de sol·licitud.
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b) Disposar almenys de 3 llicències de competició.
c) Comptar amb els serveis d’un tècnic federat.
Tot club que vulgui donar-se d’alta a la FCAG haurà de fer-se càrrec de les despeses que ocasioni
l’homologació de les seves instal·lacions esportives, segons les tarifes vigents, les quals hauran de
complir tots els requisits per a que puguin realitzar-se competicions de caràcter oficial.
Tot club que sigui admès a la FCAG haurà de dipositar una fiança per tal de respondre de qualsevol
responsabilitat econòmica tant del club com de qualsevol dels seus participants. Aquest fiança serà
fixada per l’Assemblea general a proposta de la Junta Directiva, i es tornarà al club en el moment que
causi baixa a la FCAG deduïts els possibles deutes amb la mateixa.
La Junta Directiva disposa d’un termini de quatre mesos per notificar la resolució relativa a l’afiliació o
l’adhesió.
1.3.- QUOTES DELS CLUBS
Els clubs pagaran a la FCAG una quota anual per l’import que aprovi l’Assemblea General, a proposta de
la Junta directiva.
El termini per al pagament de la quota anual dels clubs començarà el dia 1 de gener i finalitzarà el 31 de
gener de cada any.
Els clubs que no satisfacin l'import anual de la quota en el període establert, tindran un recàrrec d’un
25% de la quota vigent, sempre que efectuïn el pagament dins dels quinze dies posteriors al termini
establert. Una vegada transcorregut aquest període de temps, si no s'ha satisfet el pagament,
l’esmentat club perdrà tots el drets durant un any, amb independència del preceptiu expedient per
expulsar-li de la FCAG
Si un club és expulsat per manca de pagament, no podrà tornar a donar-se d'alta en la FCAG fins passat
un any de la seva expulsió, a més a més de pagar el deute que es veurà incrementat en un 50 % de la
quota vigent.
1.4.- LLICÈNCIES
Els esportistes, jutges i monitors han de tenir la seva llicència FCAG corresponent a la seva categoria i
funció, en la que s’inclou l’assegurança d’assistència esportiva amb la companyia asseguradora que
contracti la FCAG. Així mateix, qualsevol llicència de competició comptarà amb una assegurança de
responsabilitat civil del gos.
_______________________________________________________________________________
Federació Catalana d’Agility - Reglament de Règim Intern 2019

6

També hi haurà les llicències amateur que no permeten participar en proves oficials, però ofereixen als seus
titulars cobertura amb l’asseguradora contractada per possibles lesions en el camp d’entrenament. En el
moment que passin a competició hauran de sol·licitar una nova llicència i abonar la diferència de preu.
Les llicències tindran validesa des de l’iniciï d'una temporada fins a l’iniciï de la temporada següent i el
seu import serà aprovat per l’Assemblea General a proposta de la Junta directiva.
Tots els esportistes amb llicència de competició tenen el dret de participar en qualsevol activitat
esportiva oficial organitzada per la FCAG, tenint en compte els criteris de selecció que afectin a l’activitat
esportiva determinada.
Aquest punt també regula l’excepcionalitat expressada en l’article 74.2 dels Estatuts de la Federació
Catalana d'Agility, referent a les limitacions de participació del president o presidenta de la Federació en
aquestes activitats esportives, i inclou al president o presidenta de la Federació en la categoria
d’esportista amb llicència de competició en les mateixes condicions que la resta de participants amb
aquesta llicència.
1.5- CONSTITUCIÓ DELS EQUIPS
1. L’edat mínima del gos/gossa per a competir ha de ser de 18 mesos.
2. Els/les gossos/es faran equip sempre amb el mateix guia. El/la gos/sa podrà ser cedit a una altra
persona per un període mínim de sis mesos sota aquests criteris:
a. Es permetrà la cessió immediata i gratuïta entre federats amb llicència FCAG (amateur o
competició) que siguin familiars de primer grau o unions estables de parella, en el cas
d’incapacitat física manifesta del guia cedent (embaràs, malaltia o lesió de llarga durada
que impedeixi fer esport durant uns mesos).
b. Fora de l’expressat anteriorment, altres cessions es consideraran com a nova llicència.
c. L’assignació de Divisió del nou equip es realitzarà tal i com es refereix al punt 2.1
Divisions, del RRI.
d. Les puntuacions obtingudes per l’equip cedent es perdran en el moment en que el/la
gos/sa concursi amb el nou guia.
3. Un menor de fins a 15 anys, i per tant amb llicència infantil, podrà competir amb un gos que ho
faci també amb un altre guia, sempre que sigui en divisions diferents i que existeixi un parentiu
entre tots dos guies fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat. Queda exclosa la Copa
Catalunya on només podrà competir un dels dos.
4. Per canviar de club durant la temporada serà necessari que el club al qual es pertany concedeixi
la baixa per escrit al sol·licitant. Aquest requisit serà sempre imprescindible per tramitar una alta
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quan es procedeix d’un altre club. Una vegada iniciada la temporada i fins al 31 de desembre el
club tindrà l’obligació d'atorgar la baixa (a excepció de si existeix una denúncia de deute
econòmic amb el club). No així a partir d'aquesta data i fins al final de la temporada.
5. Al finalitzar la temporada tots els esportistes restaran amb llibertat de canviar de club i no
necessitaran la baixa. L’esportista no podrà participar a cap prova si existeix una denúncia de
deute econòmic amb el club anterior i mentre duri l’ incoació del expedient. En aquest cas, l’alta
no es tramitarà fins que resti saldat el deute.
En cas que un club denunciï a un esportista per aquest motiu i una vegada acabat l'expedient no
es pogués comprovar que els fets eren certs, aquest club serà penalitzat amb falta greu.
6. Qualsevol queixa o impugnació s’haurà de fer per escrit a la Junta directiva, i dins dels deu dies
naturals següents al dia dels fets a reclamar o a impugnar.

1.6- INSCRIPCIONS A LES PROVES
1. Per a participar-hi és obligatori tenir a disposició de l’organització la cartilla sanitària o passaport
del gos/gossa amb la vacuna antiràbica al corrent i la corresponent llicència de competició,
restant a la potestat de l’organització el deixar participar, o no, a qui no pugui acreditar-la.
2. Les inscripcions a les proves es faran a través dels clubs, i el termini es tancarà amb cinc dies
d'antelació a la data de celebració de la mateixa.
3. Si, tot i estant inscrit i sense avisar abans del inici de la prova, un participant no assistís, el club
responsable serà sancionat per part de la FCAG amb una multa que serà estipulada per la Junta
Directiva cada temporada. D'aquesta quantitat, el club organitzador rebrà el 50% i la FCAG rebrà
l'altre 50%. Per poder sancionar amb aquesta multa caldrà que el club organitzador notifiqui del
fet a la FCAG.
4. Cada club haurà de nomenar un tècnic federat i un delegat davant l’organitzador de la prova. El
tècnic federat també podrà ser el delegat.
5. S’ha de fer constar el nom del tècnic i delegat al full d’inscripció de cada prova.
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2.- DE LA COMPETICIÓ
2.1.- DIVISIONS
Els equips d’Agility s’enquadraran en diferents divisions tenint cadascuna d’elles el seu propi campionat,
excepte la d’Iniciació:





Divisió d’Honor
Primera Divisió
Segona Divisió
Iniciació

Tot nou participant s’inscriurà a la divisió de competició més baixa. En cas d’incorporació a la competició
d’un nou equip, en el que tots dos -gos i guia-haguessin ja competit per separat formant altres equips,
pel cas que pertanyessin a diferents divisions, s’incorporaran a la divisió inferior entre la que els hi
correspongui a cadascun.
Es podran crear noves divisions o lligues territorials quan el nombre de participants ho faci necessari.
La diferencia de divisió estarà marcada per:



La dificultat del recorregut.
La velocitat d’execució que determina el TRS i TRM que resultin.

Per a la temporada 2019-20 els factors modificants per al TRS i al TRM:




Divisió d’honor: TRS 1,0 / TRM 1,50
Primera i segona divisió: TRS 1,20 / TRM 2,0
Iniciació: Velocitat de recorregut mínima 2,5 m/s i màxima 3,5 m/s

_______________________________________________________________________________
Federació Catalana d’Agility - Reglament de Règim Intern 2019

9

2.2.- CONVALIDACIÓ DE NIVELL
Un nou equip podrà accedir directament a una divisió diferent a la d’iniciació mitjançant la convalidació
del grau o nivell assolit en altres societats, federacions, o agrupacions esportives amb reconeixement
nacional o internacional.
Serà el Comitè esportiu qui regularà les situacions que no apareguin o no estiguin previstes en aquesta
taula. La taula d’equivalències es mostra més avall.
FCAG

RSCE

RFEC

FGA

FAA

ADACV

KC

AKC

Iniciació

G1

G1

G1

G1

Nivel 2

1i2

Novice

Segona Divisió

G2

G2

G2

G2

Nivel 3

3i4

Open

Primera Divisió

G3

5-6-7

Master

(RSCE: Real Sociedad Canina Española. RFEC: Real Federación Española de Caza. FGA: Federación Galega de Agility. FAA:
Federación Asturiana de Agility. ADACV: Agrupación Deportiva de Agility de la Comunidad Valenciana. KC: Kennel Club. AKC:
American Kennel Club.)

2.3.- DIVISIÓ D’INICIACIÓ
Les proves constaran d’una mànega d’agility i una altra de jumping. Sempre que es pugui es recomana
dissenyar recorreguts que incorporin tots els obstacles homologats entre les dues mànegues.
Requerirà llicència de competició. No serà classificatòria ni participarà en el Campionat de Catalunya ni
en la Copa Catalunya per individual.
A la primera prova que realitzi l’equip es procedirà a:




La comprovació de microxip.
La comprovació de la cartilla veterinària o passaport per verificar les dades del gos i la vacunació
antiràbica.
El mesurament del gos per determinar a quina categoria pertany.

Aquesta comprovació la realitzara un jutge, en presència del guia.
Si per qualsevol circumstància algú no estigués d'acord amb el mesurament realitzat, mitjançant
qualsevol membre de l’Assemblea es podrà sol·licitar, un segon mesurament en un termini no superior a
tres proves realitzades per aquest gos. Passat aquest termini, el gos restarà definitivament en la
categoria que li pertoqui. En cas de que el segon i definitiu mesurament canviï la categoria del gos,
aquest passaria a la nova, conservant els punts obtinguts prèviament.
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2.4.- CATEGORIES
Segons la talla i l’estructura dels gossos les competicions homologades comprenen les següents
categories:
MINI

Mini-1

Gossos fins a 24,99 cm. d’alçada a la creu.

Mini-2

Gossos des de 25 fins a 34.99 cm. d’alçada a la creu.

MIDI

Gossos des de 35 fins a 42,99 cm. d’alçada a la creu.

ESTÀNDARD

Estàndard L

Gossos des de 43 fins a 49,99 cm. d’alçada a la creu.

Estàndard XL

Gossos a partir de 50 cm. d’alçada a la creu.

Les subcategories formen una única categoria a tots els efectes
2.5.- PROMOCIONS
Els participants de divisions inferiors a Divisió d’Honor en totes les seves categories, a excepció de la
d’iniciació, podran pujar voluntàriament durant la temporada a una divisió superior si acrediten les
condicions establertes pel Comitè esportiu, ratificades per la Junta directiva, a l’inici de cada temporada.
2.5.1 Condicions per la promoció voluntària a una divisió superior. Temporada 2019-20.


D’iniciació a segona divisió: Dos mànegues separades fins a 5,99 punts de penalització
cadascuna, una de les quals cal que sigui d’agility. O bé, 3 proves fins a 20 punts de penalització.
Es guardaran els resultats de totes les temporades anteriors que compleixen els requisits
establerts.



De segona divisió a primera divisió: Caldrà completar 4 manegues amb menció d’Excel·lent, de
les quals serà obligatori:
o Dos manegues a zero, una de les quals cal que sigui d’agility.
o Dos mànegues amb fins a 5,99 punts de penalització cadascuna, una de les quals cal que
sigui d’agility
Es sumaran els resultats de dues temporades consecutives (Per aquesta temporada seran
aplicables els resultats de la temporada 2019-20 i l’anterior 2018-19).
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De primera divisió a divisió d’honor: Caldrà completar 6 manegues, 3 Agilitys i 3 Jumpings, amb
menció d’Excel·lent, de les quals serà obligatori:
o
o

Tres manegues a zero, agility o jumping indistintament.
Tres mànegues amb fins a 5,99 punts de penalització cadascuna, agility o jumping
indistintament.

Es sumaran els resultats de dues temporades consecutives (Per aquesta temporada seran
aplicables els resultats de les temporades 2018-19 i 2019-20.


Un cop finalitzada la temporada 2019-20 podran pujar voluntàriament a divisió d’honor els
equips de totes les categories situats d’entre els 20% (majorat) primers de la classificació
individual del Campionat de Catalunya i que hagin aconseguit durant la competició dues
mànegues a zero i una altre fins a 5,99 de penalització, agility o jumping indistintament.



El guanyador absolut de la Copa Catalunya per individual, en cas de no pertànyer a la Divisió
d’honor, podrà optar a promocionar voluntàriament a aquesta divisió.

2.5.2 Condicions per la promoció obligatòria. Final temporada 2019-20.
Promocionaran de forma obligatòria, qui compleixi els següents requisits:


Promoció de segona a primera divisió
Un cop finalitzada la temporada 2019-20 pujaran obligatòriament a primera divisió els equips de
totes les categories situats d’entre els 20% (majorat) primers de la classificació individual del
Campionat de Catalunya i que hagin aconseguit durant la competició una mànega a zero i una
altre fins a 5,99 de penalització, agility o jumping indistintament.



Promoció de primera divisió a divisió d’honor
Un cop finalitzada la temporada pujarà obligatòriament a divisió d’honor el primer classificat de
les categories d’estàndard, de midi, i de mini.

En el cas d’ascens obligatori d’un equip, es mantindrà l’obligatorietat durant una temporada.
La quantitat d'ascensos i descensos es regularà sempre a l'inici de temporada pel comitè esportiu.
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2.6.- DESCENSOS
Serà voluntari al final de la temporada i sempre que s’hagi participat una temporada complerta en la
divisió. En aquest cas no es podrà exercir el dret d’ascens voluntari durant la temporada però sí al final,
sempre i quan es compleixin els requisits establerts.
2.7.- CALENDARI
El calendari serà elaborat pel Comitè esportiu i ratificat per la Junta directiva. L’adjudicació de les proves
es farà mitjançant sorteig públic.
Un cop realitzat el sorteig els clubs disposaran de quinze dies, en el cas que així ho desitgin, per
intercanviar les proves entre sí, però no les dates. Passats els quinze dies el calendari es farà públic i no
es podrà modificar si no és per causa de força major, o per coincidència amb proves selectives FCI.
En el cas de que hagin més proves que clubs, les que no hagin estat adjudicades es sortejaran entre els
clubs que ho demanin.
En el cas que hi hagin més clubs que proves, els clubs que en el sorteig no se’ls hagi adjudicat prova,
tindran preferència en l’adjudicació de prova de la temporada següent.
No es podran fixar proves oficials els següents dies:





25 de Desembre (Nadal)
26 de Desembre (Sant Esteve)
1 de Gener (Any nou)
6 de Gener (Reis)






Divendres Sant
Dissabte Sant
Diumenge de Pasqua de Resurrecció
Dilluns de Pasqua de Resurrecció

_______________________________________________________________________________
Federació Catalana d’Agility - Reglament de Règim Intern 2019

13

2.8.- ORGANITZACIÓ DE PROVES
1. Cada club ha d’organitzar, de forma obligatòria (si li ha estat assignada), com a mínim una prova
a l'any i en tot cas ha de complir els següents requisits:
a. Terreny reglamentari homologat per la FCAG
b. Joc d’obstacles reglamentaris homologats per la FCAG
c. Ordinador i programa informàtic, aquest últim subministrat per la FCAG, per al còmput
de resultats.
d. Cronòmetre electrònic.
e. Equip de megafonia.
f. WC per als participants.
g. Aigua potable per als gossos i participants.
h. Aparcament proper i gratuït pels participants.
i. Col·laboradors necessaris per al bon funcionament de la prova, es a dir:
i. Un ajudant de jutge que anotarà les penalitzacions assenyalades pel jutge, amb
la finalitat de que aquest no perdi de vista l’equip participant.
ii. Una persona que reculli els fulls i els porti a la taula de control.
iii. Un comissari general que serà l’enllaç entre el jutge i l’organització.
iv. De tres a quatre persones com a mínim per poder col·locar les tanques que es
tombin i tensar la lona del tub.
v. Una persona per transcriure els resultats informàticament o fulls de control per
establir les corresponents classificacions, a més de qualsevol qüestió
administrativa o de control.
vi. Un comissari de participants que serà l’encarregat de donar entrada i sortida als
mateixos a l’hora de concursar.
vii. Un equip de persones per garantir el muntatge del recorregut seguint les
instruccions del jutge de la prova. Aquest podran ser qualsevol dels anteriors.
viii. Disposar de responsable del programa informàtic, d’ajudant de jutge i de
cronometradors manuals degudament acreditats per la FCAG.
j. En cas de tenir un marcador electrònic es farà servir un de manual com a mida de
seguretat.
k. Tots els ajudants de jutges, cronometradors i encarregats informàtics hauran de tenir la
titulació oficial expedida per la FCAG.
2. Les proves s’hauran de realitzar en les instal·lacions dels clubs o bé en instal·lacions esportives
prèviament homologades pel Comitè esportiu. En altres circumstàncies l’autorització serà
sempre segons el criteri del Comitè esportiu amb l’aprovació de la Junta directiva.
_______________________________________________________________________________
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La sol·licitud d’homologació d’instal·lació esportiva per poder realitzar una prova oficial del
Campionat s’adreçarà a la Junta directiva com a mínim quinze dies abans de la publicació oficial
de la prova. Les despeses generades per aquesta homologació serà a càrrec del club sol·licitant,
segons tarifes vigents.
3. Amb la finalitat del abaratiment dels costos dels agilitistes, les proves es realitzaran en un sol dia
(diumenge o festius), sent l'horari inicial no abans de les 8:30 hores.
En cas excepcional que un club tingués problemes d’il·luminació per a la realització de la proba,
serà la Junta Directiva amb informe previ del Comitè esportiu qui procedirà al estudi del cas,
sempre prèvia petició del club afectat a l’inici de temporada. En aquest cas excepcional i si la
decisió final sigues la realització de la prova en dos dies, el horari d’inici de la prova no serà
abans de les 15:00 hores.
4. En la publicació oficial de la prova, que haurà de ser com a mínim de trenta dies abans de la
realització de la mateixa, s’haurà d’incloure l’horari del reconeixement de pista de cadascuna de
les divisions. Aquesta publicació s’haurà d’enviar a tots els clubs i a la secretaria de la FCAG.
5. Cadascuna de les divisions realitzarà les dues mànegues seguides. Es podran fer les dues
divisions de manera simultània en dues pistes sempre i quan els jutges ho autoritzin.
6. Els jutges de les proves seran designats pel comitè de jutges i l’organització no li haurà de pagar
cap despesa.
2.9.- PERMISOS OFICIALS
En compliment de la legislació vigent sobre concentració d’animals vius -Decret 83/2012-, totes les
proves oficials de la FCAG han d’estar autoritzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARPA)
A tal efecte la FCAG tramitarà l’aprovació del calendari oficial davant els Serveis centrals del DARPA.
Cada club serà responsable de sol·licitar els seus permisos oficials davant l'oficina del DARPA corresponent.
En cap cas la FCAG serà responsable de l’incompliment d'aquesta normativa per part dels clubs.
La documentació a presentar serà la següent:
•
•

Imprès oficial del DARPA.
Memòria descriptiva.
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El fet de celebrar una prova sense haver tramitat el permís davant el DARPA, pot comportar fortes
sancions econòmiques que recaurien sobre el club organitzador. Per aquest motiu el compliment
d’aquest apartat és obligatori i de màxima importància.
2.10.- ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL
Segons reflecteix l'article 62.3 de la Llei General de l'Esport els clubs hauran de comptar amb una
assegurança de responsabilitat civil.
Cada club serà el responsable davant la llei en cas d'incompliment.
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3.- DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
3.1.- NORMES GENERALS
1. Els clubs tindran almenys 3 llicències de competició al principi de temporada per poder seguir en
la Federació. En cas de no ser així, el club tindrà dret a romandre a la federació durant una
temporada més mentre aconsegueix presentar aquestes 3 llicències. El club que es trobi en
aquesta situació perdrà el seu dret a vot a l’assemblea general mentre duri aquesta situació.
Si el club no pogués aconseguir les 3 llicències a l'inici de la següent temporada, causaria baixa
automàticament a la federació. (Art. 28 apartat e dels Estatuts Federatius)
2. Es disputarà una lliga de divuit proves d’acord amb el calendari oficial elaborat pel comitè
esportiu i ratificat per la Junta Directiva.
3. Les proves es faran a dues mànegues: una d’agility i una de jumping indistintament. L’ordre de
sortida a la segona mànega serà l’invers a la classificació obtinguda a la primera mànega.
En el cas que un guia participi amb dos o més gossos, tindrà dret a un interval de 10 equips
entre una i altra intervenció, sempre que el nombre de participants de la mateixa categoria ho
permeti. La separació respectarà l’ordre de sortida que tenien els gossos en el sorteig inicial, i es
passarà la resta cap enrere.
4. Els participants hauran de vestir l’equipament esportiu establert per cada club. Aquest
equipament haurà d’identificar al club al que pertanyen.
3.2.- QUALIFICACIÓ / MENCIÓ
A cada mànega es concedirà les següents classificacions o mencions depenent de la puntuació
obtinguda.
EXCEL·LENT

fins a 5,99 punts

MOLT BO

de 6 a 15,99 punts

BO

de 16 a 25,99 punts

NO QUALIFICAT

més de 26 punts

ELIMINAT

100 punts
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3.3.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ DE LES PROVES
1. En cada prova del calendari oficial, la classificació final vindrà donada per la puntuació que cada
equip obtingui, ateses les penalitzacions en totes dues mànegues. La classificació final es farà
tenint en compte:
a. Total de penalitzacions sumades les dues mànegues (penalitzacions de recorregut més
penalitzacions de temps).
b. En cas d’igualtat en les penalitzacions totals, quedarà millor classificat l’equip que tingui
menor nombre de penalitzacions per faltes i refusades.
c. Si dos equips quedessin empatats en penalitzacions i en temps, guanyarà l’equip que
estigui millor classificat en la mànega d’Agility.
2. No existeix límit de faltes, totes sumaran punts de penalització.
3. El límit de refusades en cada mànega serà de dos (2).
4. Es obligatori que el club organitzador publiqui els resultats d’ambdues mànegues en totes les
divisions i categories. Així mateix, entregarà una còpia dels resultats al jutge de la prova
juntament amb els papers d’ajudant de jutge, per la seva revisió al finalitzar la mateixa.
5. S’estableix que el període de reclamacions a les classificacions d’una prova serà de trenta dies
després de la realització de la mateixa.
6. A totes les proves les actes s’hauran de formalitzar al finalitzar les mateixes i hauran d’anar
signades pels jutges de la prova.
7. La puntuació final serà la suma de la classificació final i de les possibles bonificacions obtingudes:
1a i 2a DIVISIÓ
a. Puntuació per classificació final: La puntuació anirà en ordre descendent. Començant
pels tres primers classificats (pòdium), puntuarem de la següent manera,
independentment de la qualificació que hagin obtingut:
i. 1r: 20 punts.
ii. 2n: 18 punts.
iii. 3r: 16 punts.
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iv. A partir del quart classificat els punts aniran descendint d’ un en un fins arribar a
vuit.
v. La resta de participants, inclosos els mencionats com a No Classificats (N.C.)
puntuaran amb vuit punts.
vi. L’eliminat tindrà quatre punts.
vii. El Jutge de la prova, quan hagi de jutjar una prova en la seva divisió tindrà una
puntuació ponderada del resultat de les proves en les que hagi competit
anteriorment. Es realitzarà la mitjana aritmètica de les proves de la primera a la
novena durant la primera meitat del campionat, i de la desena a la divuitena
durant la segona meitat del campionat.
viii. El participant que no assisteixi a una prova no puntuarà.
b. Bonificació global: 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
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:
ii. Segon classificat:
iii. Tercer classificat:

8 punts
6 punts
4 punts

8. 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.
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DIVISIÓ D’HONOR1
a. 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

b. Bonificació per menció: Les bonificacions seran sobre la menció final obtinguda.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

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.

1

Les puntuacions i bonificacions que mostra el RRI d’enguany per a la Divisió d’Honor presenta certes modificacions respecte a la proposta de
modificació aprovada en l’AGO del 18 de maig del 2019.
Aquestes modificacions formen part de l’adaptació al programari actual de gestió de les proves de la FCAG. En concret, s’ha modificat la
bonificació per mànega (igualant-les), i la bonificació per menció.
_______________________________________________________________________________
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c. 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 "L", "M" i "S".
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
23
18
14
10
7
6
4
3
2
1

Jumping
23
18
14
10
7
6
4
3
2
1

d. 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.
e. El Jutge de la prova, quan hagi de jutjar una prova en la seva divisió tindrà una
puntuació ponderada del resultat de les proves en les que hagi competit anteriorment.
Es realitzarà la mitjana aritmètica de les proves de la primera a la novena durant la
primera meitat del campionat, i de la desena a la divuitena durant la segona meitat del
campionat.
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3.4.- ENTREGA DE TROFEUS
1. Els pòdiums s’agruparan de la següent manera: Estàndard, Midi, i Mini1+Mini2.
2. Els trofeus dels pòdiums s’atorgaran als tres primers classificats amb una menció final mínima
de “No Classificat”.
3. Queda a criteri del club organitzador tota millora en l’entrega de trofeus (per clubs, per equips)
Els resultats dels equips es prendran comptant els tres primers classificats de cada club ajuntant
totes les categories.
4. A la divisió d’iniciació els trofeus del podi es tractaran com la resta de divisions, a càrrec de la
FCAG.
5. Els participants hauran de romandre a les proves fins que s’hagin lliurat els trofeus
corresponents a la seva divisió, i si per causa de força major no poden quedar-se, s’hauran
d’excusar al cap de l’organització de la prova. L’abandonament del recinte sense permís o causa
justificada podrà comportar l’eliminació de la prova. Sempre a petició de l’organitzador.
6. L’entrega de trofeus es realitzarà a continuació i un cop finalitzades les dues mànegues de la
totalitat de categories corresponents a la divisió en curs.
7. L’entrega de trofeus comptarà amb la participació del jutge que ha participat en la divisió
corresponent.
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3.5.- PUNTUACIÓ PER A LA CLASSIFICACIÓ PER INDIVIDUAL
1. Es disputarà una lliga de divuit proves d’acord amb el calendari oficial. De les divuit proves
celebrades puntuaran les catorze millors.
2. Les diferents categories (Estàndard, Midi i Mini) puntuaran per separat tant pel Campionat de
Catalunya com per la Copa Catalunya.
3. En el cas de que al final del Campionat de Catalunya, o de qualsevol altre, es doni un empat, la
fórmula per desempatar serà la següent i pel mateix ordre:
a.
b.
c.
d.

Més pòdiums de 1er. durant la lliga o campionat.
Més pòdiums de 2on. durant la lliga o campionat.
Més pòdiums de 3er. durant la lliga o campionat.
Qui estigui millor classificat en les mànegues d’agility.

4. En cas que sorgeixi una circumstància no reflectida en el reglament, serà la Junta Directiva, a
instàncies del comitè esportiu, qui decideixi.
3.6.- PUNTUACIÓ PER A LA CLASSIFICACIÓ PER CLUBS
Es computaran amb el mateix sistema que per individuals i amb les mateixes bonificacions, però es
tindran en compte els resultats dels tres millors participants ajuntant totes les categories.

_______________________________________________________________________________
Federació Catalana d’Agility - Reglament de Règim Intern 2019

23

4.- COPA CATALUNYA
1. Les normes de la competició seran establertes per la Junta Directiva a proposta del comitè
esportiu.
2. Finalitzat el Campionat de Catalunya, es podrà modificar el nombre de participants si així ho
estima oportú el comitè esportiu, sempre que sigui per incorporar a més participants.
3. Les condicions particulars de participació s’hauran de comunicar abans de la quarta prova del
Campionat.
4. En aquesta competició no existiran divisions, pel que tots els inscrits competiran junts.
5. El preu de la inscripció ho decidirà la Junta Directiva.
4.1.- CLASSIFICACIÓ PER A LA COPA CATALUNYA INDIVIDUAL
Podran accedir a la Copa Catalunya per individual:
Tots els equips de divisió d’honor i de primera divisió, i el 50% millor classificats de segona divisió. Tots
els equips cal que compleixin els següents requisits:



Haver participat en el 50% de les proves.
Haver fet com a mínim 8 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització en cadascuna
d’elles en les divisions abans esmentades (2a, 1a, DH).

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.
4.2.- CLASSIFICACIÓ PER A LA COPA CATALUNYA PER EQUIPS
Podran accedir 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 6 proves de la temporada
2019-20 (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.

5.- SELECCIÓ CATALANA
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1. 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 a la
data de la convocatòria per a cada prova.
2. 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 el Campionat de Catalunya en la data
esmentada fins el lloc estipulat per la Junta Directiva.
3. 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.
4. 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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6.- DEL RÈGIM DISCIPLINARI
La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària quan es tracti d’activitats o competicions dins de
l’àmbit de la FCAG s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, prova o competició, de la
conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caràcter general a la Llei de
l’Esport, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2000, el Decret 70/1994, de 22 de març, i les disposicions
reglamentàries específiques de la FCAG.
6.1.- DE LES INFRACCIONS
Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Són infraccions molt greus:
A. Les agressions als jutges, als agilitistes, al públic, als tècnics, als directius i a totes les altres
autoritats quan causen lesions que signifiquen un detriment de la integritat corporal o de la
salut física o mental de la persona agredida.
B. Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’una prova o d’una competició o
faci suspendre-la temporalment o definitivament.
C. Les intimidacions o les coaccions fetes contra jutges, tècnics, directius i totes les altres autoritats
esportives.
D. La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions emanades de jutges, tècnics, directius
i autoritats esportives.
E. Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
F. La violació de secrets en afers que es coneguin per raó de càrrec.
G. Els actes de rebel·lia contra els acords de la Federació, agrupacions i/o clubs.
H. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.
I. La participació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova o d’una
competició.
J. El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la capacitat física de
l’esportista o del gos, i la pràctica de la utilització de mètodes antireglamentaris que puguin
modificar o alterar els resultats d’una competició o prova.
K. La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a consumir-ne o a practicar o
utilitzar els mètodes a que es refereix la lletra J.
L. Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs de
representació o directius o esportius i de la Federació, i tots els actes dirigits a impedir o
pertorbar el desenvolupament dels processos dels clubs esportius i de les federacions o unions
esportives.
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M. El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu.
N. Els incompliments dels acords de les Assemblees Generals i també dels reglaments electorals i
altres disposicions estatutàries i/o reglamentàries.
O. La no convocatòria en els terminis o les condicions legals, de manera sistemàtica i reiterada, dels
òrgans de la Federació.
P. L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de l’Esport.
Q. La utilització incorrecta dels fons privats de la Federació, de les subvencions, dels crèdits, dels
avals i d’altres ajudes rebudes de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels Ajuntaments i/o
d’altres corporacions de dret públic.
R. Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directa o indirectament,
indueixin o incitin a la violència.
S. El club que es negui a realitzar una prova incorrerà en una falta molt greu.
T. Les que amb aquest caràcter estableixi la FCAG com a infracció molt greu esportiva, que sigui
específica de l’esport Agility.
U. Totes les que citi la Llei general de l'esport i que no estiguin reflectides en aquest reglament.
Són infraccions greus:
A. Les agressions a que es refereix l’apartat A) de faltes molt greus, si comporten una gravetat
menor, atès el mitjà emprat.
B. Els insults i les ofenses a jutges, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives, o contra
el públic i altres agilitistes.
C. Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o competició.
D. L’incompliment d’ordres, de convocatòries o d’instruccions emanades de jutges, tècnics,
directius i totes les autoritats esportives.
E. Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius.
F. L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o la funció
esportiva desenvolupada.
G. El trencament de la sanció per infracció lleu.
H. La comissió per negligència de les infraccions tipificades per les lletres N), O), P), i Q) de l’apartat
de faltes molt greus.
I. L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en els espectacles
públics i de lluitar també en la investigació i el descobriment de la identitat dels responsables
d’actes violents.
J. Que un club denunciï a un esportista per deute econòmic i una vegada acabat l'expedient no es
pogués comprovar que els fets eren certs.
K. Les que amb aquest caràcter estableix la FCAG com a infracció greu esportiva.
L. Totes les que citi la Llei general de l'esport i que no estiguin reflectides en aquest reglament.
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Són infraccions lleus:
A. Les observacions formulades a jutges, tècnics i/o directius i a totes les altres autoritats
esportives en l’exercici de llurs funcions, de manera que signifiquin una lleugera incorrecció.
B. La lleugera incorrecció amb el públic o amb altres agilitistes o competidors.
C. L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de jutges, tècnics i
directius i autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions.
D. L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que
constitueixi una infracció greu o molt greu.
E. Les que amb aquest caràcter estableixi la FCAG com a infracció lleu esportiva.
F. L’incompliment de la norma, relativa a l’accés a pòdium de participants que no han obtingut la
qualificació mínima de No Classificat, per part de los clubs organitzadors.
G. Totes les que citi la Llei general de l'esport i que no estiguin reflectides en aquest reglament.
6.2.- DE LES SANCIONS
Per raó de les infraccions tipificades es poden imposar les sancions següents:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Avís
Amonestació pública, suspensió o inhabilitació temporals.
Privació definitiva o temporal dels drets d’associat o associada.
Privació de la llicència federativa.
Inhabilitació a perpetuïtat.
Multa
Clausura del terreny de joc o el recinte esportiu.
Prohibició d’accedir a recintes esportius.
Pèrdua o desqualificació en la prova.
Pèrdua de punts o de lloc en la classificació.
Pèrdua o descens de categoria o divisió.

Corresponen a infraccions molt greus
A.
B.
C.
D.

La inhabilitació a perpetuïtat.
La privació definitiva de la llicència federativa.
La privació definitiva dels drets d’associat o associada.
La suspensió o la inhabilitació temporal per un període d’un a quatre anys o, si s’escau, per un
període d’una a quatre temporades.
E. La privació del dret d’associat o associada per un període d’un a quatre anys.
F. La multa de fins a 1.200 €.
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G. La pèrdua o el descens de categoria o divisió, la pèrdua de punts o de llocs en la classificació, o la
clausura del recinte esportiu per un període de quatre proves a una temporada segons
s’escaigui.
H. La pèrdua o la desqualificació de la prova.
I. La prohibició d’accedir als recintes esportius per un període d’un any o més i fins un màxim de
cinc.
Correspon a infraccions greus:
A. La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si s’escau, de cinc proves a
una temporada.
B. La privació dels drets d’associat o associada per un període d’un mes a un any.
C. La multa de fins a 600 €.
D. La pèrdua o desqualificació de la prova o la clausura del recinte esportiu per una prova o més,
fins a tres, segons s’escaigui.
E. La prohibició d’accedir a recintes esportius per un període d’un mes a un any.
Correspon a infraccions lleus:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

La suspensió per un període no superior a un mes o bé un període d’una a quatre proves.
La multa de fins a 300 €.
La privació dels drets d’associat o associada per un període màxim d’un mes.
La prohibició d’accedir als recintes esportius per un període màxim d’un mes.
L’avís.
L’amonestació pública.

7.- DISPOSICIONS FINALS
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A mesura que la FCAG ampliï els seus serveis i instal·lacions, i per tal de regular-ne els usos, la Junta
Directiva disposarà les corresponents normes d’utilització les quals encara que hagin estat dictades amb
posterioritat, també formaran part del Reglament de Règim Interior.
Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per l’Assemblea General.
Aprovat per l’assemblea general el 26 de Juny de 2010 a Esplugues de Llobregat
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