
OPEN AGILITY MARATÓ TV3 2022

Vist l'èxit de les últimes edicions seguirem amb la dinàmica que esperem que us faci gaudir

de nou d'aquest dia tan solidari. L'Open es dividirà en dues parts: prova per equips i prova

individual. Poden participar tots els gossos que pertanyin a un club inscrit a FCAG o RSCE

sempre que superi els 15 mesos d'edat.

Jutges: Àlex Olivera i Xavier López

Lloc: Instal·lacions Vallès Club Caní a Caldes de Montbui

Open per equips:
- Els equips seran de 3 guies i 3 gossos. Poden ser de diferents clubs, però s'haurà de

comunicar al realitzar les inscripcions. Si algú no té equip, també ho haurà de

comunicar i se li buscarà un per a poder participar.

- Dues categories: Equips mini+midi (fins a 43cm amb salts de 20cm) i equips std (a

partir de 43cm amb salts de 50cm)

- El recorregut estarà format per tubs i salts.

- En una mateixa pista hi haurà tres recorreguts; un per cada membre de l'equip i serà

una competició de relleus. Fins que el primer gos no finalitzi el primer recorregut no

podrà sortir el següent, i així consecutivament. Si un gos traspassa el primer salt

abans del seu torn, l'equip quedarà desqualificat. Si és necessari es podrà demanar

als altres participants de l'equip que aguantin els seus gossos quan estiguin en quiet

fins que li toqui el seu torn.

- Si durant el recorregut un dels membres és eliminat penalitzarà a l'equip amb 50

segons, tenint l'obligació de repetir la part on s'ha eliminat i realitzant-la correctament

abans de finalitzar la seva pista.

- Les faltes sumaran 2s al temps total de l'equip.

- Les refusades no es xiularan.

- El guanyador serà l'equip que dugui a terme el recorregut en el menor temps

possible.

- Hi haurà dues categories premiades: 1r equip de mini+midi i 1r equip std.

Open per individual
- El guanyador es decidirà a una sola pista d'Agility.

- Hi haurà cinc categories: Toy (20cm), mini (30cm), midi (40cm), intermedi (50cm) i L

(55cm).

- Se seguirà el reglament d'FCAG.

- Els premis es donaran al 1r, 2n i 3r classificat de cada categoria (toy, mini, midi,

intermedi i L).


