Normativa per a la practica i organització de proves oficials FCAG en espais interiors
Per tal de normalitzar la pràctica de proves oficials d’agility en espais interiors, la Federació Catalana
d’Agility permetrà la pràctica i organització de proves incloses en el calendari de la FCAG en les
instal·lacions que incloguin els següents criteris:
1. Les instal·lacions destinades a la pràctica de l’agility en espais interiors disposaran dels permisos
i llicències oficials necessàries per a l’activitat a la que estan destinades.
2. Homologació
Com a qualsevol altre espai destinat a la celebració de proves oficials de la FCAG, caldrà
sol·licitar l’homologació de l’espai, instal·lacions, i obstacles en la sol·licitud d’incorporació com a
membre afiliat. El Comitè Esportiu és lliure de fer les apreciacions que consideri oportunes i
redundin en assegurar la qualitat de l'organització i pràctica de l'agility, en els dif erents aspectes
que s'avaluen normalment: obstacles, espai total, espai per a competició i participants, accessos
i serveis, tipus de sòl, etc., així com en qüestions relatives a la seguretat de guies i gossos.
3. Superfície
La superfície de la pista de competició ha de ser l’adequada com per proporcionar una base
ferma i segura per al gos i el seu guia. No es permetrà la competició sobre superfícies compostes
de materials durs com rajoles, ciment o qualsevol altre de naturalesa lliscant. Si la zona
destinada a competició estigués recoberta de moqueta, gespa artificial o qualsevol altre material
similar, es posarà especial cura a la continuïtat de les unions dels seus carrers, assegurant que
aquestes no s'aixequin i puguin provocar una caiguda.
4. Protecció i mesures de seguretat
a. L'espai interior ha de ser diàfan i no contenir elements estructurals o obstacles
(columnes, pilars, etc.) que puguin dificultar el desenvolupament d'una competició.
b. Caldrà folrar les columnes laterals semi-encastades o altres elements (baixants, caixes,
etc.) que puguin sobresortir de la línia de paret amb un material que pugui absorbir
adequadament l’energia d’un xoc accidental. Així mateix s'han d'observar totes les
mesures que assegurin la seguretat tant del gos com del guia durant e l
desenvolupament d'un recorregut.
c. Per tal de prevenir caigudes, durant el desenvolupament d’una competició, caldrà
utilitzar canals de protecció passa-cables per els cables estesos tant a la pista de
competició com a les zones de trànsit normal de persones.
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5. Dimensions
a. La zona destinada a la competició comptarà amb unes dimensions prou àmplies com per
encabir accessos amplis i còmodes d'entrada i sortida a la zona de competició que
facilitin el trànsit de participants, zona d'espectadors, i la resta de serveis previstos per a
l’organització d’una prova de la FCAG.
b. L'espai interior que aculli la pista de competició ha de ser de mesures similars a les
reglamentades per als espais exteriors (20x40 metres), amb un marge de defecte màxim
d’un 15% d'ample i/o de llarg. Si una de les dimensions es inferior a aquest percentatge,
l'altra haurà de superar la seva longitud en un 5%.
Exemple 1
Ample: 20 metres - 15% = 17 metres.
Llarg: 40 metres + 5% = 42 metres.
Exemple 2
Llarg: 40 metres - 15% = 34 metres.
Ample: 20 metres + 5% = 21 metres.
c. Tot i que és un fet habitual per a qualsevol espai de competició, en el cas dels espais
interiors és especialment important proporcionar als jutges assignats a la prova un
plànol detallat de la pista amb les mesures útils, informant de possibles circumstàncies
específiques (com accessos per a la sortida i entrada d’equips participants, etc.), del
tipus de sòl disponible, les mesures de seguretat adoptades, etc.
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