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CIRCULAR 02/2021-22  

 

ACORDS DEL COMITÈ ESPORTIU PER A LA TEMPORADA 2021/22 

 

Assumptes 

1. Procediment per la sol·licitud de mesuraments 
2. Procediment per al nou mesurament dels gossos inclosos en la categoria Mini. 
3. Nou format de la competició per a la divisió d’iniciació 
4. Criteris per la promoció voluntària a una divisió superior 
5. Criteris de promoció obligatòria al final de la temporada 2021-22 
6. Establiment del factor modificant per al TRS i TRM 
7. Numero de proves comptabilitzables per a la classificació del Campionat de 

Catalunya d'Agility 2021-22 
8. Requisits per la participació a la Copa Catalunya 2022 
9. Informació del nombre d’inscrits i horaris definitius per divisions 
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A proposta del comitè esportiu, i en compliment del redactat dels apartats 2.3 
Promocions, i 4.1 Copa Catalunya individual, del Reglament de Regim Intern (RRI), del 
Reglament de Competició (RC), la junta directiva ratifica els acords presos a la reunió 
del comitè esportiu, realitzada el 26 de juny del 2021. 

 

1. PROCEDIMENT PER LA SOL·LICITUD DE MESURAMENTS 

Les sol·licituds per al mesurament de gossos/es per a noves llicències, així com les 
corresponents a una segona mesura, caldrà que es trametin 15 dies abans de la prova 
on es realitzarà el mesurament. 

Fora d’aquest termini, no s’acceptarà el mesurament en la prova assenyalada. 

Aquestes sol·licituds caldrà enviar-les directament al comitè de jutges, via correu 
electrònic, a: jutges@fcagility.cat 

El control i mesurament el realitzarà un jutge de la FCAG, sense la necessitat d’estar 
present un membre del comitè esportiu. El jutge podrà demanar la col·laboració d’un 
ajudant que ell mateix designi. 

2. PROCEDIMENT PER A UN NOU MESURAMENT DELS GOSSOS INCLOSOS EN LA 
CATEGORIA MINI. 

Segons l'aprovat a l’Assemblea el passat dia 5 de juny de 2021, la nova mesura de tall 
per la subcategoria Mini-1 (Toy) passa a ser 27,99 cm (abans 24,99 cm.) Per tant, és 
possible que gossos que actualment estiguin competint en la subcategoria Mini-2 
puguin passar a la subcategoria Mini-1.  

El procediment per sol·licitar aquest mesurament, i si cal un segon mesurament, serà 
exactament igual a l'emprat pels nous equips (veure el punt anterior). 

Important: Els equips inclosos a la categoria Mini-2 que no sol·licitin aquest 
mesurament en la primera prova en la que participin i, per tant, comencin competint 
en la seva categoria actual (Mini-2) no podran sol·licitar posteriorment aquest 
mesurament i quedaran definitivament a la subcategoria Mini-2. 

Els gossos que amb el nou mesurament resultin inclosos en la subcategoria Mini-1 
(Toy) podran optar a competir a la categoria Mini-2 (saltant a 30 cm). En el futur, i si ho 
consideren oportú, podran optar a passar a la seva subcategoria Mini-1. No obstant, 
aquest canvi de subcategoria sols es podrà fer en una única ocasió, serà definitiu, i 
sempre abans d'iniciar la temporada de competició. 
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3. NOU FORMAT DE LA COMPETICIÓ PER A LA DIVISIÓ D’INICIACIÓ 

La divisió d’iniciació té com a principal objectiu l’adaptació de l’equip a l’entorn de la 
competició. Aquesta adaptació cal que sigui progressiva i favorable als interessos i 
necessitats tan del guia com del gos. Som coneixedors que els equips que s’inicien en 
la competició deriven d’un ampli ventall d’experiència del guia en la competició, 
entrenament previ, maduresa i estructuració mental del gos, etc. 

Per tal de facilitar aquesta entrada i adaptació de l’equip a l’entorn de competició, 
volem impulsar una sèrie de modificacions que l’afavoreixin. 

3.1 Autorització i presència del tècnic federat del club en el mesurament i debut de 
l’equip 

Perquè un equip pugui debutar haurà de ser prèviament autoritzat pel seu tècnic 
federat. Aquest tècnic federat estarà present el dia del debut de l'equip, durant el seu 
mesurament i en el transcurs de la prova. 

3.2 Nou format dels recorreguts de competició 

Les proves corresponents a la divisió d’iniciació constaran de dues mànegues 
diferenciades: 

 Mànega tipus A: Recorregut amb zones de contacte, sense incloure-hi l’eslàlom 
ni la rampa. 

 Mànega tipus B: Recorregut amb zones de contacte, sense incloure-hi el 
balancí ni la passarel·la. 

Únicament es comptabilitzaran les faltes i les refusades. No hi haurà penalitzacions per 
temps, però sí el temps de recorregut màxim (TRM), que serà fixat pel jutge segons les 
característiques del recorregut. 

3.3 Classificació i trofeus 

Es considera que els equips no competeixen entre ells, sinó que estan en un període 
d’adaptació i aprenentatge per tal d’accedir convenientment a la competició. En 
eliminar les classificacions, estalviem una possible causa d’estrès competitiu. Pel 
mateix raonament, tampoc es realitzarà la cerimònia de trofeus. 

Per tal que l’equip rebi un reconeixement als recorreguts realitzats correctament, tots 
els equips que aconsegueixin acabar la mànega sense penalitzacions i dins del temps 
de recorregut màxim establert, rebran una escarapel·la de "Pista a Zero". 
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4. CRITERIS PER LA PROMOCIÓ VOLUNTÀRIA A UNA DIVISIÓ SUPERIOR. 

4.1. D’iniciació a segona divisió: 

Per promocionar voluntàriament a segona divisió, l'equip haurà obtenir: 

 2 mànegues (A i B) sense penalitzacions en una mateixa prova; o 

 1 mànega tipus A i 1 tipus B sense penalitzacions; més 1 mànega tipus A 
i 1 tipus B amb un màxim de 5 punts de penalització cadascuna; o 

 3 mànegues tipus A i 3 mànegues tipus B, totes elles amb un màxim de 
5 punts de penalització. 

Donat que els equips conserven els resultats de totes les temporades anteriors, 
i amb la finalitat d’harmonitzar els requisits actuals i previs, per a tots els equips 
que no facin efectiva la promoció voluntària a l’inici de la present temporada, 
se’ls convalidaran els resultats anteriors de la següent manera: 

 Els punts obtinguts en mànegues d’agility es convalidaran en punts de la 
mànega tipus A. Tant sigui a 0 o a 5, tal com s'hagin aconseguit. 

 Els punts obtinguts en mànegues de jumping es convalidaran en punts 
de la mànega tipus B. Tant sigui a 0 o a 5, tal com s'hagin aconseguit. 

 No es convalidaran el nombre de proves finalitzades amb una 
penalització inferior a 20 punts. 

 

4.2. De segona a primera divisió: 

Per promocionar voluntàriament a primera divisió, l'equip haurà obtenir: 

 2 manegues d’agility a 0, amb una velocitat mínima de 4,00 m/s per la 
categoria d’estàndard i de 3,80 m/s per a les categories Mini i Midi. 

 2 manegues de jumping a 0, amb una velocitat mínima de 4,20 m/s per la 
categoria d’estàndard i de 4,00 m/s per a les categories Mini i Midi. 

Per als punts d'ascens no es tindrà en compte les penalitzacions  per temps si 
s'ha arribat a la velocitat mínima exigida. 

Es sumaran els resultats de dues temporades consecutives (Per aquesta 
temporada seran aplicables els resultats de la temporada 2021-22 i l’anterior 
2020-21). Es comptabilitzaran les mànegues a 0 de la temporada 2020-21 sense 
tenir en compte el criteri de velocitat. 
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4.3. De primera divisió a divisió d’honor:  

Per promocionar voluntàriament a divisió d’honor, l'equip haurà obtenir: 

 2 manegues d’agility a 0, amb velocitat mínima de 4,25 m/s per la categoria 
d’estàndard i de 4,00 m/s per a les categories Mini i Midi. 

 2 manegues de jumping a 0, amb velocitat mínima de 4,50 m/s per la 
categoria d’estàndard i de 4,25 m/s per a les categories Mini i Midi. 

Per als punts d'ascens no es tindrà en compte les penalitzacions per temps si 
s'ha arribat a la velocitat mínima exigida. 

Es sumaran els resultats de dues temporades consecutives (Per aquesta 
temporada seran aplicables els resultats de la temporada 2021-22 i l’anterior 
2020-21). Es comptabilitzaran les mànegues a 0 de la temporada 2020-21 sense 
tenir en compte el criteri de velocitat. 

 

Les sol·licituds per tal de fer efectiva la promoció voluntària a una divisió superior, cal 
que s’enviï per correu electrònic a l’adreça comitesportiu@fcagility.cat, amb còpia a 
info@fcagility.cat. 

En el cas que es vulgui competir en la divisió promocionada des de l’inici del 
Campionat de Catalunya, caldrà informar d’aquesta sol·licitud de promoció abans del 
15/07/2021, incorporant la indicació de les proves on es van assolir els criteris 
establerts per a cada promoció, tal i com s’explica a la Circular 06/2020-21. A partir de 
la data assenyalada anteriorment, qualsevol promoció es regirà pels criteris de 
promoció voluntària acordats pel comitè esportiu per la temporada 2021-22, i es podrà 
sol·licitar a partir de la primera prova de la temporada. 

5. CRITERIS DE PROMOCIÓ OBLIGATÒRIA AL FINAL DE LA TEMPORADA 2021-22 

No hi haurà promoció obligatòria a cap de les divisions a final de la temporada 2021-
21. 
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6. ESTABLIMENT DEL FACTOR MODIFICANT PER AL TRS I TRM 

 Divisió d’honor: TRS 1,1. El  TRM serà fixat per el jutge en funció del recorregut 
de cada manega y serà el mateix per a totes les categories. Per a la 
determinació del TRM no es podrà superar la velocitat establerta més baixa 
corresponent a cadascun del tipus de mànega per aconseguir els punts d’ascens 
de primera divisió a divisió d’honor. 

 Primera divisió: TRS 1,15 / TRM 2,0 

 Segona divisió: TRS 1,20 / TRM 2,0 

 Iniciació: El temps màxim de recorregut serà establert pel jutge en adaptar la 
velocitat màxima al recorregut dissenyat  

7. NUMERO DE PROVES COMPTABILITZABLES PER A LA CLASSIFICACIÓ DEL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AGILITY 2021-22 

Aquesta temporada es realitzaran un total de 16 proves per a la classificació per al 
Campionat de Catalunya d’Agility per individual. 

Dels resultats del total de proves, es comptabilitzaran les 12 proves amb millor 
puntuació. 

8. REQUISITS PER LA PARTICIPACIÓ A LA COPA CATALUNYA 2022 

Podran accedir a la Copa Catalunya per individual: 

 Tots els equips de divisió d’honor que compleixin els següents requisits: 

1. Haver participat en el 50% de les proves. 

2. Haver fet com a mínim 4 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització. 

 Tots els equips de primera divisió que compleixin els següents requisits: 

1. Haver participat en el 50% de les proves. 

2. Haver fet com a mínim 8 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització. 

 Els 50% (majorat) dels equips millor classificats de segona divisió que compleixin 
els següents requisits: 

1. Haver participat en el 50% de les proves. 

2. Haver fet com a mínim 8 mànegues amb un màxim de 10 punts de penalització. 
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Podran accedir a la Copa Catalunya per equips: 

Tots els equips de totes les divisions (inclosa iniciació). Es podran formar dos equips de 
la categoria estàndard i dos de la categoria mini+midi per cada club. 

Per poder formar part d'un equip, cal haver participat en un mínim de 6 proves de la 
temporada 2021-22 (Incloses les realitzades a Iniciació). 

Finalitzat el Campionat de Catalunya, es podrà modificar el nombre de participants si 
així ho estima oportú el comitè esportiu, sempre que sigui per incorporar a més 
participants. 

9. INFORMACIÓ DEL NOMBRE D’INSCRITS I HORARIS DEFINITIUS PER DIVISIONS. 

1. Un mes i mig abans de la prova, el director de jutges enviarà al club organitzador, 
via correu electrònic,  els jutges assignats a la prova corresponent. 

2. Un mes abans de la prova el club organitzador publicarà el tríptic. 

3. Un cop tancada la inscripció d’equips (dijous abans de la prova), el club o 
associació esportiva organitzadora de la prova informarà, mitjançant correu 
electrònic, del nombre total de participants inscrits per divisió, i dels horaris 
proposats per a cadascuna de les divisions a: 

Comitè esportiu: comitesportiu@fcagility.cat, amb còpia a info@fcagility.cat. 

4. A volta del correu, el comitè esportiu confirmarà o enviarà una modificació dels 
horaris proposats per tal que aquests siguin definitius. 

5. El club organitzador informarà a la resta de clubs dels horaris definitius, tant si hi 
ha canvis, com si no. 

 

 

 

 

 
Secretari FCAG                 
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