CIRCULAR 5/2015

• Amb data 26 d'abril i a petició del Comitè Esportiu, la Junta Directiva ha
procedit a ampliar el percentatge de classificats per a la Copa Catalunya.
El nou percentatge acordat és el del 80% per als participants de Divisió d'Honor
i del 60% per als participants de 2a Divisió.
La resta de requisits no pateix cap modificació, de manera que es classificaran
el 80% d’equips de cada categoria de la Divisió d'Honor sempre que hagin
participat en el 50% de les proves i que tinguin al menys 8 mànegues
independents (agility o jumping) amb una penalització màxima de 20 punts en
cadascuna d’elles. També es classificarà el 60% dels equips de cada categoria
de la Segona Divisió sempre que hagin participat en el 50% de les proves i que
tinguin 10 mànegues independents (agility o jumping) amb una penalització
màxima de 20 punts en cadascuna d’elles.
En la Copa per equips podran participar tots els equips de totes les divisions
(inclosa Iniciació) i es podran formar dos equips d’Estàndard i dos de Mini+Midi
per cada club. Per poder formar part d'un equip, almenys es deu haver
participat en un mínim de 6 proves.

• La Federació Catalana d'Agility ha signat un acord pel qual a partir del maig,
quan entri en funcionament l'oficina de servei als clubs creada per la UFEC,
tots els clubs pertanyents a la nostra federació disposaran de manera gratuïta i
sense cap cost, de una prestació de serveis d’assessorament i suport en l’àmbit
fiscal, laboral, jurídic i comptable.
Les consultes es podran realitzar per mail, telèfon o presencialment. Per a les
consultes presencials els clubs hauran de sol·licitar per mail o telèfon cita
prèvia.
Amb aquesta finalitat, s'han habilitat diverses oficines per tot el territori.
Aquestes oficines estaran situades a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona,
Tortosa i a la Seu d’Urgell.
A Barcelona hi haurà dues oficines, una a la Rambla de Guipúscoa (Casa de
l’Esport) que donarà servei a tots els clubs adherits a la federació que tinguin la
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seva seu a Barcelona província i una altra oficina a la mateixa seu de la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya, aquesta donarà serveis als clubs de
la ciutat de Barcelona.
La direcció de les oficines de fora de la província de Barcelona us les
comunicarem en el moment en què disposem d'elles.
Per obtenir més informació sobre els serveis oferts podeu visitar la pàgina web
http://oficinadeclubs.cat/
Salutacions cordials

El Secretari
José Castaño

Badalona, 27 d’abril de 2015
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