CIRCULAR 03/2018-19
Acords del comitè esportiu per a la temporada 2018-19

Assumptes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Condicions per a la promoció voluntària a una divisió superior.
Promoció obligatòria al final de la temporada 2018-19.
Descens obligatori al final de la temporada 2018-19.
Establiment del factor modificant per al TRS i TRM.
Requisits per a la participació a la Copa Catalunya 2019
Informació del nombre d’inscrits i horaris definitius per divisions.
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A proposta del comitè esportiu, i en compliment del redactat dels apartats 2.3
Promocions, i 4.1 Copa Catalunya individual, del Reglament de Regim Intern (RRI), i de
l’apartat 3.2 Fixació del temps, del Reglament de Competició (RC), la junta directiva
ratifica els següents punts:
1. CONDICIONS PER A LA PROMOCIÓ VOLUNTÀRIA A UNA DIVISIÓ SUPERIOR.
1.1. D’iniciació a segona divisió: Dos mànegues separades fins a 5 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.
1.2. De segona divisió a primera divisió: Caldrà completar 4 manegues amb
menció d’Excel·lent, de les quals serà obligatori:


Dos manegues a cero, una de les quals cal que sigui d’agility.



Dos mànegues amb fins a 5 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 2018-19 i l’anterior
2017-18).

1.3. De primera divisió a divisió d’honor: 3 dobles ceros, o 6 manegues a 0, de les
quals, com a mínim, 3 han de ser d’agility.
Es sumaran els resultats de dues temporades consecutives (Per aquesta
temporada seran aplicables els resultats de la temporada 2018-19 i l’anterior
2017-18).
Les sol·licituds per tal de fer efectiva la promoció voluntària a una divisió superior cal
que s’enviïn al correu comitesportiu@fcagility.cat. La data límit per tal que aquesta
promoció es faci efectiva a principi de temporada serà del proper 31 de juliol.
Fora d’aquest termini, la promoció voluntària es farà efectiva a proves posteriors.
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2. PROMOCIÓ OBLIGATÒRIA AL FINAL DE LA TEMPORADA 2018-19
2.1. Promoció de segona a primera divisió
Un cop finalitzada la temporada 2018-19 pujaran obligatòriament a la divisió
immediata superior els cinc primers classificats d’estàndard i els tres primers
classificats de mini1+mini2, i de midi.
2.2 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 mini1+mini2, i de midi.
Els quatre classificats posteriors (fins al cinquè) podran promocionar
voluntàriament a la divisió d’honor.
3. DESCENS OBLIGATORI AL FINAL DE LA TEMPORADA 2018-19
No hi haurà descensos obligatoris al final de la temporada 2018-19.
4. ESTABLIMENT DEL FACTOR MODIFICANT PER AL TRS I TRM
Es mantenen per a la temporada 2018-19 els factors modificants per al TRS i al TRM:




Divisió d’honor: TRS 1,10 / TRM 1,80
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

5. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ A LA COPA CATALUNYA 2018
Es mantenen els requisits de la temporada anterior per la classificació 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).
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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 2018-19 (Incloses les realitzades a Iniciació).
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.
6. INFORMACIÓ DEL NOMBRE D’INSCRITS I HORARIS DEFINITIUS PER DIVISIONS.
Conèixer amb anterioritat el nombre d’inscrits i els horaris definitius de cadascuna de
les divisions, permetrà al jutges una millor planificació de la prova i augmentarà la
fluïdesa durant la competició.
Un cop tancada la inscripció d’equips, el club o associació esportiva organitzadora de
la prova informarà, mitjançant correu electrònic, del nombre total de participants
inscrits per divisió, i dels horaris definitius de cadascuna de les divisions a:


Secretaria FCAG: info@fcagility.com



Comitè de jutges: jutges@fcagility.com

Salutacions cordials,

El Secretari
Juanjo Espadas
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