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NOTA ESPECIAL PER A LA X PROVA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
D’AGILITY 

 

 

La represa de les competicions a Catalunya, autoritzada mitjançant la Resolució del 
Departament de Salut SLT/275/2021, comporta l’adequació del desenvolupament 
d’aquestes competicions a l’aplicació d’un protocol de mesures de prevenció de la 
COVID 19. 

En el nostre cas, el procediment aprovat per la Secretaria General de l'Esport de la 
Generalitat de Catalunya indica que cal mantenir grups estables de competició 
independents. Això fa que sigui necessari assegurar la separació de les divisions en 
competicions úniques, sense possibilitat de barrejar participants de diferents divisions. 
Aquest fet fa que es perllongui el temps necessari per el desenvolupament de la prova 
complerta 

Així mateix, els desplaçaments per prendre part en les competicions estan sotmesos a 
les limitacions d'horaris vigents. Això vol dir que cal finalitzar les competicions en un 
horari que permeti al competidors retornar al seu lloc de residència abans de les 
22:00.  

Per tan d’encabir la competició de totes les divisions, inclosa Iniciació, cal que adaptem 
el desenvolupament i durada de les proves a un sol dia a les circumstàncies 
excepcionals actuals. És per això que per aquesta prova s’implementaran una sèrie de 
modificacions excepcionals: 

 

 Els jutges dissenyaran les mànegues de manera que permetin un recorregut 

ràpid. Aquesta adaptació pot afectar al nombre d’obstacles, a la distància, o a 

tots dos factors. 

 La competició es desenvoluparà en dues pistes no simultànies. És possible que 

es s’encavalqui la revisió de pista d’una categoria amb la competició d’una 

altra. Sempre es garantirà el temps necessari per tal que tots els participants 

puguin revisar adequadament el recorregut a realitzar. 

 És important que tots els equips es mantinguin atents a les indicacions del 

comissari de participants (porta) i mostrin celeritat en l’entrada a la pista. 
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 Cal que els equips participants siguin conscients que comptem amb un horari 

restringit per finalitzar la prova. Cal que limitin el nombre de repeticions sobre 

un o diversos obstacle al mínim imprescindible durant el recorregut. Donat el 

cas, el jutge de la prova convidarà a sortir immediatament de pista a aquells 

equips que no respectin aquesta indicació. 

 

És molt important que tots mostrem una actitud proactiva que faciliti un àgil 
desenvolupament de la competició. No implicar-se personalment pot derivar en 
incompliments del protocol de mesures de prevenció Covid 19. I aquests 
incompliments podrien donar peu a la retirada de l’autorització de la competició, o a 
l’anul·lació parcial o total de futures proves. És per això que us demanen, i us agraïm 
per avançat, la vostra col·laboració. 

 

 

 

 

El secretari FCAG 
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