Assemblea general ordinària
Propostes de la junta directiva
A continuació us fem trasllat de les propostes que presenta la junta directiva a la
propera Assemblea general ordinària a sol·licitud del comitè esportiu.
1. Components de la Selecció Catalana d’Agility. (Ref CE1.1)
Modificació parcial de l’acord 11.15 de l’assemblea 2019, on es modificava la
composició i es repartia equitativament entre les diverses categories. A més a més a
l’acord s’aclaria que: Es tracta dels equips de les diverses categories que obtinguin les
millors qualificacions en la puntuació combinada de la totalitat de categories.
Proposta: Que no es faci servir la classificació combinada, sinó la individual de cada
categoria en el Campionat de Catalunya per establir els components de la selecció
catalana.
2. Modificació del joc mínim d’obstacles per club (Tanques i túnels). (Ref CE2.2, i 3)
Modificació i incorporació al punt 2.1.1 del Reglament de competició (en endavant RC)
Original: Els clubs hauran de tenir un joc mínim d’obstacles compost per:
10 jocs de tanques simples.

1 Balancí

1 joc de tanques per fer el salt doble

1 Passarel·la

3 túnels oberts amb un mínim de 5m.

1 Eslàlom

1 túnel obert de 3m.

1 Roda

1 salt de longitud

1 Mur o viaducte

1 Rampa
Proposta:
1. Augmentar el número mínim de tanques de 10 a 12.
2. Modificar 3 túnels de 5 m a 6 m.
Si és aprovada, però no de manera immediata o parcial, caldrà fixar la data d'entrada
en vigor.
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3. Modificació del joc mínim d’obstacles per club (Tanques i túnels). (Ref CE2.18)
Incorporació al punt 2.1 del RC
Proposta: La quantitat mínima d’alforges per subjectar els túnels serà de 25.
Si és aprovada, però no de manera immediata o parcial, caldrà fixar la data d'entrada
en vigor.
4. Número d’alforges que calen per tal de subjectar els túnels. (Ref CE2.4)
Modificació del punt del RC 2.1.7.
Original: El túnel obert s'haurà de subjectar com a mínim amb 5 alforges per túnel i al
voltant del mateix túnel es podran afegir elements de contrapès com bosses. El pes de
les alforges haurà de ser el suficient perquè no es desplaci el tub.
Proposta: El túnel obert s'haurà de subjectar amb, com a mínim, tantes alforges com
metres tingui el túnel, i al voltant del mateix túnel es podran afegir elements de
contrapès, com per exemple bosses. El pes i la quantitat d’alforges haurà de ser el
suficient perquè no es desplaci el túnel.
5. Dimensions de la zona d’escalfament. (Ref CE2.16)
Modificació del punt del RC 2.7.b
Original: La zona d’escalfament comptarà amb unes dimensions útils de 4x4 metres.
Proposta: La zona d’escalfament comptarà amb unes dimensions mínimes útils de 5x5
metres.
6. Zona d’escalfament. (Ref CE2.17)
Modificació del punt del RC 2.7.c
Original: La zona d’escalfament constarà de dos salts en paral·lel. Els esportistes no
podran modificar aquesta disposició. En cap cas es podrà afegir cap tipus d’obstacle
més per l’escalfament.
Es respectarà l’ordre de sortida i en cap cas es podrà entrenar un moviment o
seqüència de la pista a realitzar.
Proposta: La zona d’escalfament constarà de dos salts en paral·lel.
Es respectarà l’ordre de sortida i en cap cas es podrà entrenar una seqüència de la
pista a realitzar.
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7. Longitud màxima del recorregut. (Ref CE2.12)
Modificació parcial del punt 2.10 del RC
Original: El recorregut tindrà una longitud màxima de 220 metres
Proposta: El recorregut tindrà una longitud màxima de 230 metres.
8. Número mínim d’obstacles a la Divisió d’iniciació. (Ref CE2.13)
Modificació del punt 2.10 del RC
Original: Excepte en la Divisió d’iniciació en la que el mínim d’obstacles serà de 16 (de
16 a 22 obstacles)
Proposta: Excepte en la Divisió d’iniciació en la que el numero d'obstacles serà de 14 a
16.
9. Ampliar la distancia de pas entre obstacles de 80 cm a 1 m (Ref CE2.5)
Modificació del punt 3.2.d del RC
Original: En tots els casos, la distancia de pas entre dos obstacles no podrà mai ser
inferior als 80 cm. per no interrompre el pas del guia ni del gos.
Proposta: En tots els casos, la distancia de pas entre dos obstacles no podrà mai ser
inferior a 1 metre, per no interrompre el pas del guia ni del gos.
10. Establir distància de la posició de sortida fins al primer obstacle (Ref CE2.6)
Incorporació com a nou punt al 3.2.1 del RC
Proposta: El salt inicial se situarà respectant que el gos, en posició de sortida, disposi
d'un mínim de 5 m. per poder abordar-lo.
11. Distància d’aproximació mínima a dos obstacles consecutius (Ref CE2.11)
Modificació del punt 3.2.1.a, b i c del RC
Original: La distància entre dos obstacles consecutius:
a. En línia recta o en un angle inferior a 90 O , serà entre 5 i un màxim de 9 metres.
b. Quan formin un angle des de 90O i fins 180 O, la distancia mínima quedarà reduïda a
3,5 metres, de centre a centre, i la màxima es mantindrà en 9 metres del recorregut
previsible del gos.
c. Amb un angle igual o superior a 180 O, serà la trajectòria previsible del gos la que
haurà de tenir entre 5 i 9 metres.
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Proposta: Distància entre dos obstacles:
a. Entre obstacles consecutius:




La distància entre obstacles consecutius serà entre 6 i 9m. De recorregut
previsible del gos.
Si hi ha dues o més línies possibles per abordar el següent obstacle, la línia
més curta de trajectòria del gos serà la que compleixi el reglament.
Les distàncies podran ser lleugerament ampliades o reduïdes (~1m) si el
disseny de la seqüència ho necessita i es té en compte la gambada i la
seguretat del gos.

12. Col·locació dels túnels (Ref CE2.7)
Modificació del punt 3.2.5 del RC
Original: El túnel obert mai podrà posar-se en forma de –S–.
Proposta: El túnel no podrà posar-se en formes amb canvis sobtats de curvatura ( S,
V, U, L, etc.) Curvatures constants, però tancades, tipus “C” només podran posar-se
amb túnels de 6 m. El túnel de 3 m. només es pot posar en línia recta.
13. Obstacles que no es poden repetir al llarg del recorreguts (Ref CE2.19)
Modificació del punt 3.2.6 del RC
Original: La roda només es pot realitzar una sola vegada per recorregut.
Proposta: La roda, el salt de longitud i la tanca doble només es podran realitzar una
sola vegada per recorregut.
14. Distància d’aproximació mínima a diversos obstacles (Ref CE2.9)
Modificació del punt 3.2.7 del RC
Original: El gos haurà d'accedir a la roda i al salt de longitud, i al mur o castell en línia
recta, amb una distància d’aproximació mínima de 4 metres des de l’obstacle anterior.
Proposta: El gos haurà d'accedir a la roda, salt de longitud, mur, salt doble i zones de
contacte en línia recta, amb una distància d’aproximació mínima de 5 metres des de
l’obstacle anterior.
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15. Accés de l’equip a la pista (Ref CE2.14)
Modificació del punt 4.2.3 del RC
Original: L’equip entrant no podrà accedir a la pista de competició fins a que l’equip
anterior no hagi abandonat totalment la pista de competició.
Proposta: L’equip entrant accedirà en el moment que li sigui indicat pel comissari de
participants tal com el jutge li hagi indicat.
No obstant, si algun equip considera que la coincidència momentània del seu gos
amb un altre a pista pot ser problemàtica, podrà indicar-ho al comissari al pre-ring
perquè ho tingui en compte a l'hora de regular el pas.
16. Causa genèrica de penalització per falta (Ref CE2.20)
Modificació del punt 5.1.1 del RC
Original: Quan el guia, amb qualsevol part del seu cos, activi o pari el cronòmetre
electrònic. Si es a la sortida, s’acumularà la falta i es tornarà a iniciar el recorregut
posant el cronòmetre a “0” si fos necessari.
Proposta: Quan el guia, amb qualsevol part del seu cos, activi o pari el cronòmetre
electrònic. (Cal passar a 6. Causes genèriques d’eliminació)
17. Causa genèrica de penalització per falta (Ref CE2.15)
Modificació del punt 5.1.2 del RC
Original: Cada vegada que el guia toqui al gos, un cop hagi rebut l’ordre de començar i
hagi involuntàriament passat el guia la línia de sortida.
Proposta:



Abans de que el gos iniciï el recorregut: cada vegada que el guia, un cop hagi
rebut l’ordre de començar, traspassi la línia de sortida, torni enrere i toqui al
gos.
Un cop iniciat el recorregut: cada vegada que el guia involuntàriament toqui
al gos.
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18. Causa genèrica de penalització per refusada (Ref CE2.21)
Modificació del punt 5.2.1 del RC
Original: Aturar-se momentàniament en qualsevol lloc del recorregut -fins i tot que
sigui per ordre del guia- excepte en les zones de contacte o dins dels túnels.
Proposta:
Aturar-se momentàniament en qualsevol lloc del recorregut excepte en les zones de
contacte o dins dels túnels.
19. Causa d’eliminació (Ref CE2.8)
Incorporació al punt 6 del RC
Proposta: No estar l'equip present al pre-ring quan li falti un torn per participar i el
jutge consideri que hi ha una pèrdua de temps.
20. Causa d’eliminació (Ref CE2.10)
Modificació del punt 6.15 del RC
Original: La detenció perllongada del gos durant el recorregut, sense ordre del jutge.
Proposta: Que el gos s’aturi per ordre del guia sense que el jutge així li demani
(excepte en les zones de contacte o l'interior dels túnels). O bé que el gos s’aturi
perllongadament per si mateix.
21. Material absorbent al salt de longitud i mur. (Ref. CE 2.1)
Incorporació als punts 9.11 (Salt de longitud) i 9.4 (Mur) del RC
Proposta: Incorporar al redactat “Els elements que formen l'obstacle serà d'un
material que pugui absorbir els possibles impactes”
Si és aprovada, però no de manera immediata, fixar data d'entrada en vigor.
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Assemblea general ordinària
Propostes presentades pels membres afiliats
A continuació us fem trasllat de les propostes presentades pels membres afiliats per a
la propera Assemblea general ordinària.
1. Proposta presentada per: Representant de jutges, Connecting Dogs ATC, CA Santa
Quitèria, Agility Seven TDC.
Que se reglamente la participación de los jueces en la copa Cataluña, ya que son el único
organismo de toda la federación que pierde oportunidad de competir y que se
recompense con este gesto.
1. Que el pase sea directo.
2. Que se les pida la mitad de los requisitos del resto de agilitistas, manteniendo el
reglamento actual.
2. Proposta presentada per: Representant de jutges, Connecting Dogs ATC, CA Santa
Quitèria, Agility Seven TDC.
El incremento del valor del kilometraje que se le paga a los jueces y demás organismos
por el alto valor actual del carburante.
3. Proposta presentada per: Representant de jutges, Connecting Dogs ATC, CA Santa
Quitèria, Agility Seven TDC.
Que se elimine que los técnicos tengan que estar presentes en el debut de los equipos,
que solo sea necesario su firma en el documento.
4. Proposta presentada per: Representant de jutges, Connecting Dogs ATC, CA Santa
Quitèria, Agility Seven TDC.
Que los horarios de las pruebas sean orientativos y se pueda empezar 30 minutos antes
de lo planificado.
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5. Proposta presentada per: Representant de jutges, Connecting Dogs ATC, CA Santa
Quitèria, Agility Seven TDC.
Separar las pruebas de individual y por equipos de la copa Cataluña, equipos en los
meses de invierno y por individual en la fecha actual
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Assemblea general extraordinària
Propostes de la junta directiva
A continuació us fem trasllat de les propostes que presenta la junta directiva a la
propera assemblea general extraordinària.
1. Incorporació d’esportistes amb nacionalitat andorrana a les competicions
organitzades per la FCAG
Incorporació a l’art 26 (Membres de la federació) del punt 5.2.1 del RC
Proposta:
Els clubs del Principat d’Andorra que voluntàriament sol·licitin participar en
competicions oficials de la Federació formaran part d’aquesta a aquest únic efecte.
La integració d’un club andorrà a la Federació ho és sols als efectes de la seva
participació en competicions, no podran ser considerats com a membres afiliats o
adherits. Així mateix, se’ls hi aplicarà, al igual que als seus directius, esportistes,
tècnics i persones vinculades al desenvolupament de la competició, les normes
federatives de competició, com també, la jurisdicció esportiva federativa en l’àmbit
disciplinari i competitiu.
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Assemblea general extraordinària
Propostes presentades pels membres afiliats
A continuació us fem trasllat de les propostes que presenten els membres afiliats a la
propera assemblea general extraordinària.
1. Proposta presentada per: Representant de jutges, Connecting Dogs ATC, CA Santa
Quitèria, Agility Seven TDC.
Que se genere la figura del representante de clubs, ya que es el único organismo no
representado y que tenga voz y voto en el comité deportivo.
2. Proposta presentada per: Representant de jutges, Connecting Dogs ATC, CA Santa
Quitèria, Agility Seven TDC.
Que se eliminen los carnets federativos si no son una cosa totalmente necesaria y que
esa partida se destine a otros fines.
3. Proposta presentada per: CA Maresme, CE Ebre Agility, Vallés CCA, AC Girona, CA
Badalona.
Modificació dels estatuts on els presidents dels clubs nomes poden cedir el vot al
vicepresident del club.
La modificació volem que el vot pugui ser donat a altres membres de la junta del seu
club.
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