CIRCULAR 12/2019-20
Assumptes:
1. Acord de col·laboració entre la FCAG i la Clínica Veterinària Avinguda SL.
2. Diplomes anuals
3. Acord del comitè esportiu respecte a la modificació de les mides de la roda
sense marc

1. Acord de col·laboració entre la FCAG i la Clínica Veterinària Avinguda SL.

La Clínica Veterinària Avinguda SL i la FCAG han formalitzat un acord de col·laboració.
Aquest acord consisteix en descomptes sobre el preu original de:












Vacunes: 40% de descompte.
Consultes: 10% de descompte.
Consultes especialistes: 15% de descompte (traumatologia, neurologia,
oftalmologia, cardiologia, dermatologia, etc.)
Radiografies: 10% de descompte.
Ecografies: 10% de descompte.
Tomografia axial computeritzada (TAC): 5% de descompte.
Analítiques: 15% de descompte.
Analítiques especifiques externes: 5% de descompte.
Biòpsies: 5% de descompte.
Fisioteràpia: 15% de descompte.
Acupuntura: 15% de descompte.

Aquest acord serà d’ús personal i intransferible. Per accedir a aquesta promoció és
imprescindible estar federat com a esportista a la FCAG.
La Clínica Veterinària Avinguda es troba a l’Av. Barberà, 114. Sabadell.
Podeu trobar més informació a la seva pàgina web: https://cliniquesvets.net/hospitalvets-avinguda/
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2. Diplomes anuals
S'obre un termini fins al dia 05/05/20 per a que els clubs envien en suport informàtic
(CD) o via correu electrònic info@fcagility.cat una fotografia de cada un dels seus
equips de competició (gos-guia) per poder realitzar els diplomes anuals.
Les fotografies hauran de tenir un mínim de 300 dpi de resolució i una mida d'uns
10x15 cm aproximadament. El format pot ser en tif, gif, eps o jpg.
No s'admetrà cap fotografia que no compleixi amb les característiques tècniques
sol·licitades. Cas de no rebre les fotografies en el termini establert, es lliuraran els
diplomes sense el muntatge fotogràfic.
3. Acord del comitè esportiu respecte a la modificació de les mides de la roda sense
marc
Els fabricants de rodes sense marc estan construint aquest obstacle sobre la base de la
normativa FCI. Aquesta normativa és diferent de la nostra. Això fa que les actuals
rodes que es poden adquirir al mercat no compleixen la nostra normativa.
El comitè esportiu acorda adaptar-nos a la normativa FCI modificant l'apartat 9.11 del
Reglament de Competició. "Nou diàmetre interior de la roda entre 45 i 60 cm"

Salutacions cordials,

El Secretari
Juanjo Espadas
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