CIRCULAR 09/2021-22

Assumptes
1. Acord del comitè esportiu per a la Copa Catalunya d’Agility per equips 2022.
2. Acord del comitè esportiu per a la Copa Catalunya d’Agility per individual 2022.
3. Mànega Homenatge

1. ACORD DEL COMITÈ ESPORTIU PER A LA COPA CATALUNYA D’AGILITY PER EQUIPS
2022.
Els equips seran de tres binomis, tots ells de la mateixa categoria (equips Mini, Midi, i
Estàndard). És a dir, no hi haurà binomis de categories mixtes com en edicions
anteriors.
Els binomis conformats per les subcategories L i XL saltaran a 50 cm., la categoria Midi
saltarà a 40 cm., i les subcategories Mini1 i Mini2 a 20 cm.
Cada club podrà formar tants equips complerts de tres binomis com desitgi. Aquests
binomis caldrà que compleixin els requisits de participació.
Els clubs que no disposin de prou llicències com per completar un equip de tres
binomis, podran ajuntar-se amb un altre o diversos clubs en les mateixes condicions
per tal de completar un únic equip conjunt de la categoria Estàndard, Midi i Mini. A
tots els efectes, l’equip conjunt configurat serà representant dels diversos clubs que el
conformen.
Els binomis inscrits pels clubs i que no puguin conformar un equip de tres mitjançant la
fórmula anterior, entraran en una bossa conjunta. Entre els integrants d’aquesta bossa
es realitzarà mitjançant sorteig la composició d’equips complerts. Aquesta darrera
fórmula no garanteix la participació de la totalitat dels binomis inscrits en la bossa.
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Criteris de classificació



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).
Del criteri anterior resten excloses les llicències infantils i juvenils, que podran
participar sense limitació.

Format de la competició:





La competició es desenvoluparà a dues pistes, no simultànies, amb dos jutges.
S'efectuaran dues mànegues classificatòries (agility i jumping) per tal d’accedir
a una final única on resultaran els campions per equips de cada categoria
Hi haurà recorreguts diferenciats, a criteri del jutge, per a les categories Mini i
Midi per una banda i Estàndard per l'altra.
El factor modificador del TRS per a tota la competició serà de 1,2

Mànegues Classificatòries
Les dues mànegues classificatòries s’efectuaran mitjançant la modalitat de relleus. Els
tres components surten un a continuació de l'altre fent el mateix recorregut. El primer
component obre el cronòmetre i el darrer el tanca en dos salts addicionals.
Ordre de les mànegues





Jumping categories Mini i Midi
Agility categories Mini i Midi
Jumping categoria Estàndard
Agility categoria Estàndard

Format de les mànegues classificatòries:






Els reconeixements s'iniciaran encara que hi hagi mànegues en competició.
Sempre es garantirà el temps necessari per al reconeixement de tots els
competidors
L'eliminació de binomis de l'equip sumarà 50 s. per binomi eliminat al temps
total de l'equip.
El binomi eliminat haurà de completar el recorregut, encara que no sigui de
forma correcte.
Es permet que hi hagi assistents del club per subjectar els gossos que finalitzen
el recorregut.
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Mànega Final
Per a la mànega final, es classificaran per cada categoria els binomis en aquest ordre:





Els guanyadors de la combinada agility jumping. Aquesta classificació no restarà
a la classificació per jumping o agility.
El 10% majorat (mínim 2 equips) dels primers classificats de la mànega de
jumping. Aquesta classificació no restarà a la classificació per agility.
El 10% majorat (mínim 2 equips) dels primers classificats de la mànega d’agility.
Aquesta classificació no restarà a la classificació per jumping.
Els equips de cada categoria amb un temps més baix a cada mànega, sense
importar penalitzacions. Aquest accés a la final sols es facilitarà si els equips no
estan ja classificats pels altres accessos.

Format de la mànega final:







Abril 2022

La mànega final consistirà en un agility a tres bandes, amb un recorregut únic
per a totes les categories.
Cada binomi de l’equip tindrà el seu propi recorregut. La finalització del
recorregut del primer binomi dóna la sortida al segon, i la finalització d'aquest
dóna sortida al tercer binomi. El primer binomi obre el cronòmetre i el darrer el
tanca.
No necessàriament tots els recorreguts inclouran tots els obstacles. Els
components de l'equip triaran lliurement quin dels recorregut establerts
realitzarà.
No hi ha eliminats individuals. Un binomi eliminat sumarà 30 segons de
penalització a l'equip i haurà de finalitzar correctament el recorregut. Si algun
component no acaba el recorregut, l'equip sencer serà eliminat.
Accediran a podi els tres primers equips classificats per categoria. El quart i
cinquè equip meritaran un accèssit.
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2. ACORD DEL COMITÈ ESPORTIU PER A LA COPA CATALUNYA D’AGILITY PER
INDIVIDUAL 2022.
Format de la competició





La competició es desenvoluparà a dues pistes, no simultànies, amb dos jutges.
S'efectuaran una mànega jumping i una mànega agility
Hi haurà recorreguts diferenciats, a criteri del jutge, per a les categories Mini i
Midi per una banda i Estàndard per l'altra.
El factor modificador del TRS per a tota la competició serà de 1,1

Campions Catalunya Individual per categoria




Hi haurà classificació independent per a cadascuna de les tres categories.
La puntuació combinada de les dues mànegues serà la classificació final de la
Copa de Catalunya per a cada categoria.
Accediran a podi els tres primers classificats per categoria. El quart i cinquè lloc
meritaran un accèssit.

Campió Absolut de la Copa Catalunya
Es realitzarà una mànega final a recorregut únic (agility) per a tots els classificats que
decidirà el Campió Absolut de la Copa Catalunya 2022.
Accediran a la mànega final:





Els campions de la Copa Catalunya per categoria (primer de cada categoria).
Aquesta classificació no restarà a la classificació per jumping o agility.
El 10 % majorat dels primers classificats de la mànega de jumping en cada
categoria. Aquesta classificació no restarà a la classificació per agility.
El 10 % majorat dels primers classificats de la mànega d’agility en cada
categoria. Aquesta classificació no restarà a la classificació per jumping.
Els equips de cada categoria amb un temps més baix a cada mànega, sense
importar penalitzacions. Aquest accés a la final sols es facilitarà si els equips no
estan ja classificats pels altres accessos.
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3. MÀNEGA HOMENATGE
Podran participar en aquesta mànega tots els equips que es retiren, tant els que no
s’hagin classificat per participar com individual o per equips, com els que tot i comptar
amb els criteris de classificació necessaris, prefereixen fer el seu comiat en aquest
recorregut.
La participació en la Mànega Homenatge implica renunciar a participar en la Copa
Catalunya.
La Mànega Homenatge es realitzarà a l’inici de la mànega de jumping corresponent a la
Copa Catalunya d’Agility per individual. Aquest homenatge no té la consideració de
competició. Els salts es situaran a una altura uniforme per totes les categories de 15
cm. No compta amb cronometratge, no s’assenyalaran faltes o refusos, i el guia podrà
adaptar el recorregut a les característiques específiques del seu company.
Com es natural, els equips que tenen la intenció de retirar-se, compten amb els
requisits per participar en la modalitat en equips i/o per individual en la Copa
Catalunya, i desitgen participar-hi a la Copa Catalunya, rebran l’homenatge tradicional
durant els seus recorreguts.
Requisits:


L’equip ha de comptar amb un mínim de 3 anys competint en la FCAG.



Cal estar inscrit a l'inici del Campionat de Catalunya d’Agility de la temporada
en curs, havent-hi participat en al menys una prova



La retirada de llicència seria definitiva.

El Secretari FCAG
Firmado digitalmente por
Juan José Espadas
Gutiérrez
Fecha: 2022.04.12 09:59:54
+02'00'
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