CIRCULAR 05/2020-21

Assumptes
1. Que és la llicència federativa.
2. Retorn de la part proporcional de la quota d’inscripció per proves anul·lades.
3. Reconeixement de pistes amb l’assistència del Tècnic federat del club.

1. QUE ÉS LA LLICÈNCIA FEDERATIVA
La llicència federativa és un dret individual i intransferible del practicant de
l’agility, mitjançant el qual accedeix a la participació en les activitats o
competicions oficials, organitzades per la Federació dins l’àmbit de Catalunya.
Cal fer esment que és obligatori disposar d’una llicència federativa per a tot aquell que
practiqui un esport, independentment de si ha de competir.
Aquesta llicència federativa pot ser lliurada per la Federació mitjançant diferents
modalitats: Amateur, Competició, Tècnics, Veterans, etc. D’aquestes, certes modalitats
estan bonificades, com és el cas de la llicència per un 2n gos; i d’altres estan
subvencionades, com, per exemple les d’infantil, juvenil, o veterans.
Una llicència de competició conté els conceptes econòmics següents:


Assegurança obligatòria d’accident esportiu: Cobreix tot accident esportiu,
definit com qualsevol lesió corporal per causa violenta, sobtada i aliena a la
intencionalitat de l’esportista, dins de la pràctica esportiva.



Assegurança de responsabilitat civil: Cobreix tota acció o omissió, durant la
pràctica esportiva (competició o activitat esportiva, entrenament o
desplaçament, degudament programada i organitzada o dirigida per la
Federació, Club o organisme esportiu (amb exclusió de la pràctica privada de
l’esmentat esport), que produeixi un dany o perjudici a un tercer del qual
l’assegurat (federat o federada), en resulti civilment responsable.



Despeses generades pel funcionament, gestió, i administració de la Federació.



Quota d’inscripció al Campionat de Catalunya d’Agility, que cobreix la
participació a les proves organitzades per la Federació al llarg de tota la
temporada.
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2. RETORN DE LA PART PROPORCIONAL DE LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ PER PROVES
ANUL·LADES
Com us hem explicat anteriorment, la llicència federativa inclou la quota d’inscripció
per a les proves corresponents al Campionat de Catalunya d’Agility. Un cop liquidades
la resta de despeses associades a la llicència esportiva, la quota líquida aplicable a la
inscripció a les proves és variable respecte a la modalitat de la llicència adoptada.
Per la situació especial, a causa de les possibles mesures de restricció que puguin
prendre les autoritats sanitàries, la junta directiva ha decidit realitzar el retorn de la
part proporcional aplicable a cadascuna de les proves anul·lades. Així, si cal suspendre
una prova per una resolució del Departament de Sanitat perquè la prova està
planificada en un ens territorial afectat per aquesta restricció, es retornarà a cadascun
dels participant inscrits per a aquesta prova la quantia corresponent.
La devolució es realitzarà en un pagament únic a final de temporada mitjançant els
clubs.
QUOTES TEMPORADA 2020/2021

Devolució Prova

Llicència de competició 1r gos

135 €

4€

Llicència de competició 1r gos (Federats Competició 2019/20)

115 €

4€

Llicència de competició 1r gos a partir de la 10a prova (½ Temp)

80 €

4€

Llicència de competició 1r gos a partir de la 10a prova (½ Temp)
(Federats Competició 2019/20)

70 €

4€

Llicència de competició 2n i successius gossos

60 €

1,5€

Llicència de competició 2n i successius gossos (½ Temp)

40 €

1,5€

Llicència Infantil (fins 14 anys)

35 €

0€

0€

0€

65 €

1,5€

0€

0€

Llicència Juvenil (de 15 a 18 anys) (½ Temp)

40 €

0,5€

Llicència Veterans (a partir de 60 anys)

65 €

1,5€

0€

0€

40 €

0,5€

Llicència Infantil (fins 14 anys) 2n i successius gossos
Llicència Juvenil (de 15 a 18 anys)
Llicència Juvenil (de 15 a 18 anys) 2n i successius gossos

Llicència Veterans (a partir de 60 anys) 2n i successius gossos
Llicència Veterans (a partir de 60 anys) (½ Temp)
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3. RECONEIXEMENT DE PISTES AMB L’ASSISTÈNCIA DEL TÈCNIC FEDERAT DEL CLUB
És especialment important, i més en aquests moments, recordar que sols el tècnic
federat del club pot assistir als participants del seu club durant el reconeixement de
pista.
Aquest fet està regulat a l’article 4.1 del Reglament de Competició:
2. Només el guia i el tècnic federat del club nomenat al full d’inscripció de la prova
com a tal, i quan ho permeti el jutge i sense gos, podran reconèixer el
recorregut.
3. Cada club nomenarà un delegat de club davant l’organitzador de la prova.
L’organització posarà a disposició del jutge la llista dels delegats i tècnics
nomenats pels clubs per a la prova. El tècnic federat també podrà ser el
delegat. El nomenament tant del tècnic com del delegat es farà juntament amb
les inscripcions.
4. Abans de l’inici de cada mànega de la prova, el jutge podrà reunir als
participants per a explicar-los les particularitats del recorregut, i els recordarà
els reglaments si ho considera oportú. Podran ser-hi presents els tècnics dels
clubs, qui seran els únics interlocutors amb el jutge.
5. Si hi ha alguna objecció al recorregut, només el tècnic del club podrà fer-la
davant del jutge durant o al final del reconeixement i sempre abans del
començament de la mànega a disputar.
Qualsevol irregularitat en aquest aspecte serà posat en coneixement del jutge de la
prova, que prendrà les mesures adients.

Salutacions cordials,

Juanjo Espadas
El Secretari
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