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CIRCULAR 09/2019-20  

Assumptes: 

1. Represa de les mànegues de 1a Divisió i Divisió d’Honor corresponents a la V 
prova del Campionat de Catalunya d’Agility. 

2. Modificacions en el calendari esportiu del Campionat de Catalunya d’Agility. 

 

1. Represa de les mànegues de 1a Divisió i Divisió d’Honor corresponents a la V prova 
del Campionat de Catalunya d’Agility 

A la V Prova del calendari del Campionat de Catalunya, realitzada el passat 03/11/2019 
i organitzada pel CA Neo-Reus, es va acordar la suspensió de les mànegues 
corresponents a 1a Divisió i a Divisió d’Honor. 

El CA Neo-Reus ha ofert la possibilitat de reprendre les mànegues suspeses el proper 
divendres 01/05/2020 en les seves instal·lacions. 

La junta directiva FCAG, a sol·licitud del comitè esportiu, ha aprovat la represa de les 
mànegues suspeses per a la data assenyalada pel CA Neo-Reus, amb l’horari encara 
per concretar. 

Donat que es tracta de la represa de les mànegues que va caldre suspendre per causa 
de força major, la junta directiva ha decidit: 

1. Els equips que poden participar en aquesta represa seran els que es van 
inscriure per a la V prova (inscripcions anteriors al 30/10/2019), i estiguin 
inclosos en el programa informàtic original (data). 

2. Els equips que participin en la represa competiran en les divisions que els 
corresponien en el moment de la suspensió (03/11/2019). 

3. Als equips correctament inscrits en la data de la suspensió, però que no 
participin en la represa, se’ls assignarà la puntuació corresponent a “Eliminat” 
(4 punts). 

Des de la junta directiva FCAG volem expressar públicament el nostre agraïment a la 
junta directiva i als components del CA Neo-Reus i reconèixer-los l’esforç addicional 
que suposa aquesta represa de la competició. 
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2. Modificacions en el calendari esportiu del Campionat de Catalunya d’Agility. 

A la darrera assemblea es va aprovar una modificació del RRI per tal de possibilitar la 
modificació del calendari esportiu oficial per causa de força major, o per coincidència 
amb una prova selectiva pel mundial FCI. A tal fi es van reservar dues dates per tal 
d’encabir les possibles modificacions al calendari de competició. 

La junta directiva, a sol·licitud del comitè esportiu, ha decidit aprovar la modificació del 
calendari esportiu oficial en aquests termes: 

1. La prova a celebrar el proper 05/04/2020 es realitzarà a les instal·lacions del CA 
Cànic. 

2. La prova a celebrar el dia 19/04/2020 es trasllada al dia 15/03/2020 (data de 
reserva). Aquesta prova serà organitzada pel CA Les Fonts. 

3. El dia 19/04/2020 no hi haurà competició de la FCAG. 

Aquests canvis s’actualitzaran en properes jornades al calendari esportiu oficial 
presentat a la pàgina web de la FCAG (http://www.fcagility.cat/competicio/) 

Des de la junta directiva FCAG volem expressar el nostre agraïment a les juntes 
directives dels CA Cànic i Les Fonts per la l’actitud col·laborativa mostrada per tal de 
poder endreçar aquesta modificació del calendari. 
 

Salutacions cordials, 

 

 

 

El Secretari                  

Juanjo Espadas 
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