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1.- INSCRICIÓN DUN CLUB NA FGC 

No caso daquelas entidades que xa están inscritas no Rexistro de Entidades Deportivas cun modelo 
de Estatutos distinto ao oficial da FGC, procederase do xeito seguinte: 
1. Verificar que nos Estatutos estea incluída expresamente a modalidade de Caza, poden sinalar 

a especialidade ou especialidades deportivas que vaian practicar 
2. Documentación: 

a) Solicitude de Afiliación (Podese descarga no seguinte enlace. Solicitude) 
b) Certificado do acordo adoptado na asemblea xeral da entidade, no que se acordou 

inscribirse na Federación e someterse á súa normativa, disciplina e tutela 
c) Copia compulsada dos Estatutos inscritos no Rexistro de Entidades Deportivas e 

Resolución ou Dilixencia de inscrición 
d) Copia compulsada da Resolución ou ficha de inscrición da Xunta Directiva no Rexistro de 

Entidades Deportivas e relación da mesma (Podese descarga no seguinte enlace Relación 
Xunta Directiva) 

 
Tarifas para o ano 2018 

- Canon anual: 90,00 € 
- 0,15€/socio 
- O primeiro ano de alta na federación non se paga canon 

 
Mais información: 
https://www.federaciongalegadecaza.com/sociedades.php?sec=rexistro&tipo=afiliar 

 
2.- LICENZA FEDERATIVA 

Para poder participar nas probas da FGC se ten que ter a licenza federativa en vigor 
Coa licenza federativa realizase un seguro obrigatorio 
No anexo I se adxunta o modelo para solicitala. Nos próximos días se pondrá un enlace na páxina 
web da federación 
Neste impreso cada guía indicara os seus datos persoais e dos cans con que vai participar 
Importante: Cada vez q se corra cun can/cadela novo/a se ten q remitir a federación o anexo I 
comunicando os datos novos. Sen esta comunicación non podera participar nunha probas 
O prezo da licenza e por guía con independencia do número de cans cos que vai participar 
 
Tarifas para o ano 2018 
- 36,19 euros. Documento Único 'R'. Licenza Federativa + Seguro de Caza. Para caza sen armas. 

Seguro de danos propios. Seguro R.C. voluntario. Capital asegurado: 382.251,82 € 
- Anexo Cans sen franquicia. Seguro R.C. cans durante todo o ano. Cuberta perda ou extravío do 

can ata 1 ano. Capital asegurado: 200.000 €. Tarifa: 20 euros por can 
- Anexo Cans con franquicia de 50 euros. Seguro R.C. cans durante todo o ano. Cuberta perda ou 

extravío do can ata 1 ano. Capital asegurado: 200.000 €. Tarifa: 4 euros por can 
- 27,19 euros. Licenza federativa Acredita como Cazador Federado. Seguro de danos propios. 

Capital asegurado: 18.030,36 € 
- 46,19 euros. Documento único {N}. Licenza federativa + Danos propios + r.c. obrigatorio + R.c. 

voluntario + defensa xurídica. R.c. de cans na acción de cazar. Ata 30 días en caso de perda ou 
extravío. Capital asegurado: 332.251,82 €. Danos propios: 42.100,00 €. Seguro obrigatorio: 
90.151,82 €. Seguro voluntario: 200.000,00 € 

- 52,19 euros. documento único {Q}. Licenza federativa +danos propios + r.c. obrigatorio + r.c. 
voluntario + defensa xurídica. r.c. de cans na acción de cazar. ata 30 días en caso de perda ou 
extravío. capital asegurado: 532.251,82 €. danos propios: 42.100,00 €. seguro obrigatorio: 
90.151,82 €. seguro voluntario: 400.000,00 € 

- Maís tarifas e información en Seguros Caza 
 

Protocolo de actuación en caso de sinistro 
Declaración de Accidentes: 

https://www.federaciongalegadecaza.com/Sociedades/Sociedades_Seccion-deportiva_Solicitude.doc
https://www.federaciongalegadecaza.com/Sociedades/Sociedades_Seccion-deportiva_Relacion-Xunta-Directiva.doc
https://www.federaciongalegadecaza.com/Sociedades/Sociedades_Seccion-deportiva_Relacion-Xunta-Directiva.doc
https://www.federaciongalegadecaza.com/sociedades.php?sec=rexistro&tipo=afiliar
https://www.federaciongalegadecaza.com/Federarse/Informe.Seguros.2017.pdf
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Tanto se o asegurado lesionase coma se é o causante de danos a un terceiro (a consecuencia dun 
accidente dentro da competición), se deberá informar a MUTUASPORT a través da Federación 
Galega de Caza do sinistro no prazo de 7 días dende a súa ocorrencia. 
Para iso, se empregara un dos modelos de formularios seguintes en función do tipo de evento 
acaecido: 
1. Para declarar un accidente na competición onde o lesionado coincide co asegurado (Danos 

Propios), envíanos debidamente cumprimentado modelo de declaración (anexo X, achegando 
copia da documentación apuntada na parte inferior do modelo. O teléfono de contacto para 
casos de urxencias é o 91 737 13 48 (que esta na licenza do guía) 

2. Para declarar un accidente de competición onde o prexudicado é distinto do asegurado 
(Responsabilidade Civil), envíar debidamente cumprimentado modelo de declaración (anexo 
Xi), achegando copia da documentación apuntada na parte inferior do parte. Este modelo 
tamén é válido para os asegurados que resulten prexudicados e soliciten a cobertura de 
reclamación de danos. 

Debese dirixir á Federación Galega de Caza das provincias ou ben de Santiago para realizar a 
declaración do parte e toda a documentación que se esixe para cada tipo de declaración. 
A FGC remitirá a Mutuasport o parte, Mutuasport procederá a derivar ao mutualista que sufra un 
accidente de danos propios (sen intervención dun terceiro) aos centros médicos concertados máis 
próximos ao seu domicilio, encargándose de autorizar as asistencias que o mutualista poida 
precisar a posteriori, segundo váianse recibindo os informes de cada asistencia. 
No caso dos sinistros con lesións onde o causante sexa Mutualista (danos a terceiros), estes 
deberán ser comunicados á Federación Galega de Caza para que esta remita o parte a Mutuasport 
e esta poñerase en contacto co federado 

 
3.- CAMBIOS DE CLUB 

Deberá remitir o anexo II cuberto a Federación Galega de Caza (se colgara na paxina web) 
So poderá realizarse un cambio de club por ano, salvo causas xustificadas e q a federación deberá 
estudiar 

 
4.- TEST DE SOCIABILIZACIÓN 

O test de sociabilización realizarase a instancia do guía do can previo ao seu debut nos Nivel de 
Iniciación ou Promoción e terá que ser realizada polo xuíz da competición 
No anexo III esta o modelo a utilizar e que se colgara na paxina web 
Todo o relativo ao test de sociabilización se vera recollido no regulamento que se esta a elaborar 
Nestres intres vaise estudar como se realizará 
 

5.- MEDICIÓNS DE CANS 
A medición será oficialmente definitiva cando o can teña 18 meses cumpridos e sexa medido polo 
comisario con cualificación recoñecida pola FGC ou da Real Federación Española de Caza 
O competidor será o responsable de levar o día da medición os impresos formalizados 
No anexo IV esta o modelo a utilizar e que se colgara na paxina web 
A Comisión de Agility definirá aquelas probas onde se realizará medicións oficiais, existindo un 
mínimo de tres: unha ao comezo da liga, outra a metade da liga e a última á finalización da liga. 
Ningún equipo poderá optar aos postos de honra se non conta co Certificado de Medición oficial 
definitiva 
 

6.- CLASES 
Existen 4 clases de competición, reguladas segundo a altura do can á súa cruz. Estas son: 

- 30: para cans que midan menos de 300 milímetros á cruz. 
- 40: para cans que midan 300 milímetros ou máis, e menos de 400 milímetros á cruz. 
- 50: para cans que midan 400 milímetros ou máis, e menos de 500 milímetros á cruz. 
- 60: para cans que midan 500 milímetros ou máis. 

As medición da altura do can expresarase en milímetros e estará afectada por unha marxe de erro 
de + / - 10 milímetros.  
Se a altura medida para o can sitúase dentro do intervalo definido polo límite entre dúas categorías 
máis a marxe de erro (+/- 10 mm), o guía decidirá en que categoría competirá co seu can 
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A clase elixida terase que manter durante todo o calendario competitivo ao que corresponda a 
data en que se efectúe a medición. 
O guía, posteriormente, terá opción de solicitar, só, un cambio de categoría cara á non elixida 
inicialmente. En caso de producirse o cambio de categoría en metade dun calendario de 
competición, perderá todalas puntuacións acumuladas ata a data, aínda que manterá o nivel 
alcanzado (Nivel Promoción ou Nivel Competición). 

 
7.- NIVEIS DE COMPETICIÓN 

Defínense catro niveles: INICIACIÓN, XUVENIL/JUNIOR, PROMOCIÓN e COMPETICIÓN 
7.1 Nivel Iniciación 

1. É un nivel non competitivo sendo o seu obxectivo socializar ao equipo coa dinámica 
das competicións de Agility. 

2. Os cans terán que ter os 12 meses de idade cumpridos para poder debutar neste nivel, 
igualmente teñen que ter o Certificado de Aptitude no Test de Sociabilización e ter o 
Pasaporte de Cualificacións. 

3. A medición non é obrigatoria neste nivel salvo no caso de dúbida, para cambiar a 
altura do salto que debe realizar. 

4. Os percorridos deste nivel estarán formados unicamente por saltos simples e túneles 
ríxidos de ata 6 metros de lonxitude. 

5. A dificultade dos percorridos deberá ser acorde ao obxectivo deste nivel, polo que 
primase os percorridos con acometidas de salto naturais para o can, igualmente 
primase que sexan rápidos e fluídos. 
As alturas dos saltos serán só dous: 
Clases 30 e 40 ......................................................................... 20 cm 
Clases 50 e 60 ......................................................................... 40 cm 

6. Os percorridos constasen de 15 obstáculos de mínimo e un máximo de 18. Ademais o 
percorrido constase dun mínimo de 3 obstáculos de categoría túnel, xa sexan túneles 
físicos ou pasadas por un número inferior de túneles. 

7. O guía poderá saír a pista con motivadores ou xoguetes nas mans pero nunca poderá 
saír con comida para realizar o percorrido; nese caso o equipo non poderá continuar 
co percorrido sendo expulsado inmediatamente do campo de competición. Se algún 
guía é sorprendido con comida polo Xuíz na primeira manga de competición, non 
poderá saír na segunda. 

8. Os percorridos deberán ser xulgados igual que o resto de niveis competitivos. 
9. Non se tomara o tempo que o equipo tardou en realizar o percorrido nin se emitirá 

clasificación final dos equipos participantes. 
10. Os clubs organizadores terán liberdade para convocar mangas deste nivel. 

7.2 Nivel Xuvenil/Junior 
1. É un nivel competitivo para menores de idade comprendidos entre 8 e 14 anos 

cumpridos. Os menores a 8 anos poderán participar no Nivel Iniciación. 
2. O guía deberá de estar federado nesta FGC, como o resto de guías. 
3. Os cans terán que ter os 18 meses para poder debutar neste nivel, igualmente teñen 

que ter o Certificado de Aptitude no Test de Sociabilización e o Certificado de Medición 
Provisional ou a Medición Oficial Definitiva. 

4. Permítese que un guía Xuvenil/Junior poida formar equipo, á parte de con cans 
propios, con cans cedido por guías que estean en Nivel Competición. 

5. A participación do menor con cans cedidos limítase a un único can cedido. Podendo 
competir cun seu propio e outro cedido ou con cuantos propios posúa. 

6. Os percorridos deste nivel baseásense percorridos da modalidade de Agility, salvo que 
non se permite o uso do balancín para evitar posibles incidentes co guía cando o 
balancín bascule. Por tanto soamente existirán dúas zonas de contacto. 

7. Os percorridos constasen de 15 obstáculos de mínimo e un máximo de 20. 
8. O Tempo de Percorrido Estándar, TRS, para este nivel calcularase en base a unha 

velocidade non inferior a 2,5 m/s. Para todalas clases recoméndase un TRS máximo de 
3 m/s. 

9. O Tempo de Percorrido Máximo, TRM, para este nivel calculásese en base ao TRS 
multiplicándoo polo factor multiplicador 1,5. 
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10. O TRS poderá ser modificado á baixa de forma excepcional si se desenvolvese a 
competición baixo alerta meteorolóxica cando o campo de competición é exterior 

11. O guía non poderá saír a pista con motivadores nin con xoguetes na man. 
12. Os percorridos deberán ser xulgados igual que o resto de niveis competitivos, polo que 

se tomará rexistro do tempo realizado e das faltas, tocados, rehúses e eliminados. 
13. Os postos de honra, podio poderán darse por cada clase individual, ou agruparse polo 

global ou polas clases 30-40 e 50-60. 
14. Os clubs organizadores, co afán de promocionar esta modalidade entre os máis novos, 

deberán convocar dúas mangas, sendo por tanto obrigatorio a convocatoria deste 
nivel nas competicións da FGC. 

15. Ao cumprir o guía os 14 anos, automaticamente abandona este nivel e poderá comezar 
a competir en Nivel Promoción, cos cans da súa propiedade, a igualdade de dereitos e 
obrigacións que o resto de participantes do devandito nivel. 

16. A criterio do club organizador poderá aceptar inscricións do tipo Open de equipos 
foráneos a esta FGC coa motivación fomentar esta modalidade deportiva entre os 
menores. O can deberá de cumprir con todos os requisitos necesarios como o resto de 
cans de Agility da FGC, en canto ao guía deberá de ter licenza hábil da RFEC ou do resto 
das Federacións Autonomicas de Caza (sempre deberá existir unha reciprocidade entre 
Federacións, no caso que non sexa así non se autorizará a súa participación) e 
igualmente deberá seguir este regulamento de competición. Se no trascurso da 
competición o guía incorrese nalgún tipo de infracción poderase en coñecemento á 
súa Federación de orixe dita infracción e perderá o dereito de poder participar nas 
competicións  da FGC o mesmo tempo de inhabilitación que este tipificado na 
infracción cometida. 

7.3 Nivel Promoción 
1. Este nivel é o nivel competitivo máis básico. 
2. Os cans terán que ter os 18 meses cumpridos, igualmente teñen que ter o Certificado 

de Aptitude no Test de Sociabilización, o Certificado de Medición Provisional e ter o 
Pasaporte de Cualificacións. 

3. O ascenso desde o Nivel Iniciación ao Nivel de Promoción é a petición do deportista, 
sempre que se cumpran os condicionantes do punto anterior. No devandito caso, o 
deportista notificará á organización da competición o paso de Nivel para que o xuíz da 
competición de fe no Pasaporte. 

4. O ascenso para os equipos de Nivel Xuvenil/Junior ou Junior onde o can é de 
propiedade do guía é de maneira automática no momento que o guía cumpra os 14 
anos de idade. Na primeira competición do equipo en Nivel Promoción deberao 
notificar á organización da devandita competición para encher o Pasaporte de 
Cualificacións e que o xuíz asignado para xulgar a devandita competición de fe no 
pasaporte. 

5. Para ascender ao Nivel Competición, o binomio deberá acumular tres cualificacións de 
Excelente (EXC) a cero penalizacións ou ben cinco EXC con ou sen penalización, con 
independencia do número de xuíces cos que se obtiveron. 

6. O ascenso non será definitivo ata que o deportista do equipo non realice os puntos 4 e 
5 descritos. 

7. Non está permitido o ascenso nunha mesma competición. Con todo queda autorizado 
a súa participación e pase ao Nivel de Competición no caso que existan dúas 
competicións independentes nun mesmo fin de semana. 

8. Os Excelentes obtidos iranse acumulando e non se perderán ao finalizar a tempada. 
9. Unha vez conseguido o requisito de ascenso, o deportista, a vontade, poderá seguir 

participando no Nivel Promoción durante o tempo que estime necesario antes do seu 
debut no Nivel Competición pero unha vez debute no nivel superior, non poderá 
regresar novamente ao Nivel Promoción. 

10. As competicións organizadas polos clubs constarán de maneira obrigatoria de dúas 
mangas de Agility de Nivel Promoción. 

11. O Tempo de Percorrido Estándar, TRS, para este nivel calculásese en base a unha 
velocidade non inferior a 2,8  m/ s para todas as clases. Recoméndase non exceder os 
3.2 m/s. 
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12. O Tempo de Percorrido Máximo, TRM, para este nivel calculásese en base ao TRM 
multiplicándoo polo factor multiplicador 1,5. 

13. Os percorridos deste nivel serán probas de Agility. O número de obstáculos por 
percorrido estará comprendido entre 15 e 20. Neste nivel poden utilizarse todos os 
obstáculos que aparecen reflectidos no Regulamento de Competición da FGC. 

14. A lonxitude do percorrido oscilará entre 120 e 180 metros. 
15. O TRS poderá ser modificado á baixa de forma excepcional si se desenvolvese a 

competición baixo alerta meteorolóxica cando o campo de competición é exterior 
16. Os postos de honra, podio, poderán a criterio do Club organizador por cada clase 

individual, ou agruparse polo global ou polas clases 30-40 e 50-60. 
17. A criterio do Club organizador poderá aceptar inscricións do tipo Open de equipos 

foráneos a esta FGC coa motivación de que o equipo poida conseguir as puntuacións 
necesarias para promocionar ao Nivel Competición; devandito equipos quedan 
exentos dos postos de honra no caso de obtelos. O can deberá de cumprir con todos 
os requisitos necesarios como o resto de cans de Agility da FGC, en canto ao guía 
deberá de ter licenza hábil da RFEC ou do resto das FA de Caza (sempre deberá existir 
unha reciprocidade entre Federacións, no caso que non sexa así non se autorizará a 
súa participación) e igualmente o guía deberá seguir este regulamento de competición. 
Se no trascurso da competición o guía incorrese nalgún tipo de infracción poderase en 
coñecemento á súa Federación de orixe dita infracción e perderá o dereito de poder 
participar nas competicións da  FGC o mesmo tempo de inhabilitación que este  
tipificado na infracción cometida. 

7.4 Nivel Competición 
1. Este nivel é o nivel competitivo máis alto. 
2. Os cans terán que ter os 18 meses cumpridos para poder competir neste nivel, 

igualmente teñen que ter o Certificado de Aptitude no Test de Sociabilización, e 
ascender dende o Nivel de Promoción tal como describiuse no punto 7.3. 

3. As competicións oficiais organizadas polos Clubs constarán obligatoriamente dun 
percorrido de Agility e outro percorrido de jumping. 

4. O número de obstáculos estará comprendido entre un mínimo de 15 e un máximo de 
22 (recoméndase un mínimo de 18 obstáculos e un máximo de 22) 

5. A lonxitude estará comprendida entre un mínimo de 100 metros e un máximo de 210 
metros. 

6. No percorrido de Agility incluiranse un mínimo de 3 zonas de contacto e un máximo de 
4 non podendo utilizar un mesmo tipo de zona de contacto máis de 2 veces no 
percorrido. O slalom, muro e túnel de lona (non recomendado) pasaranse unha soa vez 
por percorrido. 

7. En caso de condicións climáticas adversas que puxesen en perigo a integridade do 
binomio participante ou por circunstancias extraordinarias sobrevindas durante o 
desenvolvemento da competición, poderá prescindirse dunha ou varias zonas de 
contacto a determinar polo xuíz da competición. Para que un percorrido de Agility sexa 
regulamentario e puntuable non poderán prescindirse na súa totalidade. 

8. O Tempo de Percorrido Estándar, TRS, para este nivel calcularase en base a unha 
velocidade mínima de 3 m/s e unha máxima recomendada de 4,5 m/s. 

9. O Tempo de Percorrido Máximo, TRM,  para este nivel calculásese en base ao TRS 
multiplicándoo polo factor multiplicador 1,5. 

10. O TRS poderá ser modificado á baixa de forma excepcional se se desenvolvese a 
competición baixo alerta meteorolóxica cando o campo de competición é exterior 

11. Os postos de honra, podio, poderán a criterio do Club organizador darse por cada clase 
individual, ou polas clases 30-40 e 50-60. 

12. A criterio do Club organizador poderá aceptar inscricións do tipo Open de equipos 
foráneos a esta FGC; devandito equipos quedan exentos dos postos de honra no caso 
de obtelos, en ningún caso poderán existir equipos  Open nos Campionatos da 
Comunidad de Galicia. O can deberá de cumprir con todos os requisitos necesarios 
como o resto de cans de Agility da FGC, en canto ao guía deberá de ter licenza hábil da  
RFEC ou do resto das FA de Caza (sempre deberá existir unha reciprocidad entre 
Federacións, no caso que non sexa así non se autorizará a súa participación) e 
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igualmente o guía deberá seguir este regulamento de competición.  Se no  trascurso da 
competición o guía incorrese nalgún tipo de infracción poderase en coñecemento á 
súa Federación de orixe dita infracción e perderá o dereito de poder participar nas 
competicións da FGC o mesmo tempo de inhabilitación que este tipificado na 
infracción cometida. 

 
8.- PASAPORTE DE CUALIFICACIÓNS 

No anexo V est recollido o modelo de pasaporte que se vai utilizar nas probas 
Sera proporcionado dende a Federacion Galega de Caza aos club para que os proporcionen aos 
participantes nas probas 
Todos os equipos que participen en Nivel Iniciación ou Promoción terán un Pasaporte de 
Cualificacións onde se contabilizarán únicamente os Excelentes ata 5,99 que os equipos obteñan 
en competición 
Cando o equipo cumpra os requisitos para ascender ao Nivel de Competición, o Club Deportivo do 
deportista enviará o pasaporte correctamente recheo ao Delegado de Competición de Agility da 
Federación Galega de Caza para rexistrar o equipo no Nivel de Competición a nivel autonómico e 
realizar os trámites correspondentes para validar o Nivel en ámbito nacional 
O prazo para remitir o pasaporte á Comisión de Agility da Federación Galega de Caza será de dez 
días naturais. Durante o devandito prazo o equipo poderá competir en Nivel Competición, se 
pasado devandito período o Delegado de Competición de Agility da FGC non ten o pasaporte, o 
equipo perderá todolas puntuacións obtidas en nivel competición que puidese ter neses días 
Aqueles deportistas que decidan debutar co seu equipo en Nivel Iniciación, deberán de utilizar 
igualmente o Pasaporte de Cualificacións aínda que non se contabilizasen os Excelentes ata que o 
equipo non se atope en Nivel Promoción. 

 
9. ANTES DA PROBA 

1. Fixación de datas 
- Probas oficiais da liga autonómica: calendario confeccionado por clubs e aprobado por 

federación. Abrirase un prazo deun mes dende a data co campeonato de España para que 
os club realicen as súas propostas e a federación dea o visto bo 

- Probas extraordinarias de promoción: Débense solicitar á delegación cun mínimo de 35 
días de antelación á data de celebración. 

 
2. Solicitar autorización para a realización de eventos coa participación de animales domésticos 

ou salvaxes en cautividade á Consellería de Medio Ambiente 
a) Cubrir modelo de solicitud ANEXO VII 
b) Pagar unha tasa de 13, 86€ dirigida á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio, Servizo de conservación da Natureza da Delegación provincial ónde se celebre o 
evento en concepto de Autorización para a realización de certames, concurso, exposicións 
ou concentracións de animais. 

c) Memoria que contendrá a seguinte información: 
• Características do evento. 

- Obxecto da celebración, duración, público participante e aforamento previsto. 
- Descrición detallada da participación  delos animais, actividade que 

desenvolverán e tempos de participación. 
• Descrición do Lugar de celebración e instalacións dedicadas ao evento. 

- Tipo de recinto ou local, dependencias, dimensións, accesos, iluminación, 
capacidade, peche, lindes e medidas xerais para evitar a saída dos animais. 

- Medidas previstas ante inclemencias meteorolóxicas e acción extrema dos 
raios solares (espectáculos ao aire libre). 

- Descrición do lugar, recinto/ s ou gaiola/ s para a exhibición e para o 
aloxamento mentres non participan no evento, localización e tempos de 
estancia. 

- Descrición do lugar de enfermería e da caixa de primeiros auxilios para a 
atención dos animais. 

• Datas, lugares e horas de celebración. 
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- Calendario coas datas e horas concretas de celebración detalladas por lugar, 
localidade e provincia (programa da proba). 

• Previsión de Animais asistentes por especies e razas (ANEXO VIII). 
- Indicar as especies de animais participantes no evento (enviar listaxe de 

participación con razas de cans ao finalizar o prazo de inscrición). 
d) Programa de medidas sanitarias, medios de control de documentación de orixe e sanidade 

dos animais participantes. 
- Programa de medidas sanitarias  subscrito por un veterinario responsable. 
- Programa de desinfección,  desinsectación e desratización das instalacións. 
- Acordo de dispoñibilidade asinado por un veterinario para atender as 

incidencias. Así mesmo tamén deberá indicarse: nome do veterinario, 
teléfono de contacto, medios dos que dispón e tempo estimado de resposta. 

e) Regulamento de funcionamento do evento. Regulamento ou bases do evento ou concurso 
(regulamento de agility). 

f) Datos da persoa responsable da organización. 
Debe realizar cunha antelación suficiente para non ter problemas coa autorización. 
Recomendan mínimo de tres meses antes da proba, ainda que nas ultimas probas 
solicitouse cun mes de antelación  

3.- Determinación de xuíces 
A federación determinará o xuíz para as probas, atendendo a: 
a) Que deben ser xuíces oficiais con licenza na Federación de Caza en vigor e recoñecidos 

pola Federación nacional ou autonómica 
b) Que o xuíz debe estar definido para a proba nun prazo máximo de 30 días antes da data 

de celebración da proba 
c) Deberase contrastar que o xuíz elixido non exceda o máximo de probas definido polo 

comité 
d) Contrastar ao mesmo tempo co Xuíz elixido a súa dispoñibilidade para as datas propostas 
e) Comunicación e confirmación da decisión definitiva 

4. Información da proba 
Cun mínimo de 40 días antes da celebración da proba, remitir por email á delegación toda a 
información da proba, para que poida ser comprobada, para o seu posterior envío aos clubs. 
Cun mínimo de 30 días antes da celebración da proba, remitir por email a todos os clubs toda 
a información sobre a mesma. 
Información  necesaria e obrigatoria. 

• Data 
• Lugar de celebración da proba 
• Horarios (para test e medicións, primeiro can en pista,…) 
• Contido da proba (mangas e orde) 
• Xuíz 
• Forma de efectuar as inscricións (email, teléfono, formulario,…) 
• Data límite de inscrición 
• Prezos e forma de pago para cada nivel 
• Trofeos a disposición 
• Informar  
• Calquera outro detalle que o club organizador considere de importancia para os 

participantes 
PREZOS MÁXIMOS: 

Tempada 2018 
Promoción / Competición 10 euros/can/día 
Xuvenil/Junior 5 euros/can/día 
Iniciación 5 euros/can/2 días (3 euros/can/1 día) 
50% de desconto en segundo can e posteriores 
En cans de distinto nivel (p. ex. competición + iniciación) o desconto sempre se 
aplicará sobre o menor importe 

Cuns 15 - 30 días de antelación, sería bo contactar co xuíz que vai xulgar a proba, e pasarlle 
detalles que lle poidan ser de axuda: 

• Dimensións da pista 
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• Localización de entradas e saídas 
• Posición da mesa auxiliar xuíz e megafonía 
• Tipo de chan 
• Número de obstáculos dispoñibles 
• E todo aquilo que o xuíz solicite ou se considere sexa da súa utilidade. 

5. Inscricións da proba 
No anexo VI esta o FORMULARIO DE INSCRICIÓN q se publicará na web da federación. 
Os clubs deben remitir as inscricións a federación dentro do prazo establecido e a través do 
formulario de inscrición habilitado pola delegación para tal fin 
Os cans inscritos deben estar ao corrente das vacinacións obrigatorias, podendo solicitar a 
cartilla veterinaria 
Os inscritos deben ter as licenzas federativas en vigor, podendo por parte do club organizador 
solicitar dita documentación 
A Federación unha vez cumprido o prazo de inscricións, deberá revisar toda a documentación 
e remitila ao club organizador. E no caso de que houbese algún problema, debería contactar 
co club en cuestión, ou en caso de dúbidas maiores coa delegación. 
Unha vez pechadas as inscricións recoméndase remitir resumo de inscritos a todos os clubs 
participantes para que poidan revisar que todos os seus equipos inscribíronse correctamente. 

6. Información de última hora 
Sempre deberían comunicarse posibles cambios de última hora, como mínimo aos clubs que 
vaian tomar parte na competición. Así como calquera información que o club considere 
relevante para o bo desenvolvemento da competición. 

7. Introdución datos en programa informático 
Introdución de todos os datos da proba no ordenador utilizando o programa oficial, e 
preparación de documentación de control para a proba. 
O comisario asignado á proba oficial deberase introducir no programa informático como 
segundo ou terceiro xuíz a efectos de que apareza como tal nos resultados da proba 
Se adxunta manual do programa informatico 
O programa informatico e gratuito para tódolos club. Se enviara o programa con antelación 
suficiente para os club manexen dito programa. 
Serán os club os que introduzcan e interactuaran co programa 

8.- Sistema de puntuación 
Puntuaciones por clasificación general de la prueba. 

Puesto Puntos 
1º 15 pts. 
2º 12 pts. 
3º   9 pts. 
4º   7 pts. 
5º   6 pts. 
6º   5 pts. 
7º   4 pts. 
8º   3 pts. 
9º   2 pts. 
10º   1 pts. 

Puntuaciones por clasificación por manga 
1º   5 pts. 
2º   4 pts. 
3º   3 pts. 
4º   2 pts. 
5º    1 pts. 

Puntuaciones por resultados de la manga. 
Excelente a 0   5 pts. 
Excelente hasta 5,99   3 pts 
 

A participación 
1 punto por cada manga. 
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Quedan excluidos dos puntos da clasificación xeral os participantes que, nas duas mangas 
agility e jumping, obtengan a calificación de eliminado ou non clasificado 

9.- Cualificación 
Dependendo do valor de puntuación de penalización, conseguido en cada percorrido, 
obterase una cualificación concreta: 

- Excelente, de 0 a 5,99 puntos de penalización. 
- Moi Bo, de 6 a 15,99 puntos de penalización. 
- Bo, de 16 a 25,99 puntos de penalización. 
- Non Clasificado, máis de 26 puntos de penalización. 
- Eliminado, 100 puntos de penalización. 

10.- Cronometro e pancartas publicitarias da FGC 
Os club deben solicitar o cronometro á FGC para o seu envio cunha antelación suficiente para 
poder remitilo. O uso de dito cronometro e totalmente gratuito 
Ademais os club que participan na liga deberán colocar as campartas publicitarias remitidas 
pola FGC en lugar visible e que na entrega de premios se poidan ver con claridade 

 
10.- O DÍA DA PROBA 

1. Preparación de documentos 
• Follas de control manual de resultados 
• Follas de Test e medición para cans debutantes (aínda que está establecido que 

cada equipo debería traer cumprimentado o seu). 
No formulario elaborado para tal fin 

• Actas oficiais do xuíz da proba (ver Anexo IX) 
2. Test de sociabilidade 

Estase traballando nestes intres para ver como vaise organizar. A previsión e a seguinte: 
O Xuíz solicitará ao Club organizador que se chame aos equipos que deben pasar o perceptivo 
test, e axudarán ao mesmo para a súa realización seguindo as súas instrucións. 
O Test e medición deben efectuarse e son provisionalmente oficiais no debut dun equipo en 
Grao Promoción. 
Aínda que tamén deberán levar a cabo no debut dun equipo Xuvenil/Junior. 
O Test de sociabilidad deberá realizarse a calquera can debutante (mesmo nivel iniciación) 
dado o significado e obxetivo do devandito test. 

3. Revisión de cartillas e licenzas 
Poderáse solicitar a presentar na mesa de control as cartillas veterinarias e as licenzas FGC de 
cada un dos equipos que participen na proba para a revisión das vacinas e que a licenza 
federativa este en vigor. 
O non posuír licenza federativa ou a caducidade da mesma; así como non estar ao día das 
vacinacións, deberá ser motivo para denegar a participación do guía/can en cuestión. 

4. Presentación pasaportes equipos grao promoción e nivel Xuvenil/Junior 
Un representante de cada club participante responsabilizarase de presentar na mesa de 
control os pasaportes de control de puntos dos equipos de grao promoción e Xuvenil/Junior 
que obteñan puntos na proba, para que o xuíz cubra e asine dito pasaporte. Exclusivamnete 
presentaranse os pasaportes dos equipos que obteñan punto. 

5. Persoal necesario 
O club organizador deberá dispoñer do persoal necesario para  cubrir as tarefas necesarias 
para o bo desenvolvemento da proba, composto por: 
• Comisario de pista (auxiliar xuíz): Encargado de anotar as penalizacións e o tempo que o 

Xuíz vaia ditando. 
• Megafonia: Se fose posible, esta persoa podería ser a mesma que o Comisario de Pista, 

sempre que non lle impida liberdade de movementos (micrófono inalámbrico, que poida 
usalo á vez que anote as indicacións do xuíz) 

• 2 cronos: Un cronometrador oficial e outro de reserva, encargados de controlar o tempo 
en cada percorrido. Se o club tivese un cronómetro electrónico, só sería necesario o  
cronometrador de reserva, por se o crono electrónico fallase. 

• Equipo de pista: Formado por un mínimo de 4 persoas, cuxa tarefa será a de axudar ao 
Xuíz á hora de montar pista e controlar que todos os obstáculos estean correctos tras 
cada percorrido, colocar paus caídos, estirar o túnel, etc. 
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• 2 persoas para a mesa de control: Un oficial e outro auxiliar, que se farán cargo da 
entrega de dorsais, control cartillas, licenzas e pasaportes, a transcrición dos resultados 
de cada equipo ao computador e de levar o control das clasificacións. 

Unha vez finalizados os test de carácter e as medicións, o equipo de pista poñerase a 
disposición do xuíz para a montaxe do primeiro percorrido. 
ASPECTOS A TER EN CONTA: 
a) Unha vez o xuíz de por concluído a montaxe de pista, ningún membro do equipo de pista 

poderá modificar nin mover ningún obstáculo. Terá que informar o xuíz de calquera 
anomalía que puidese observar. 

b) Ningunha persoa no desenvolvemento das súas funcións, poderá informar o xuíz de 
ningunha penalización que este non observase nin marcase. 

c) O auxiliar de xuíz estará en todo momento pendente do xuíz e unicamente debe anotar 
aquelas penalizacións que o xuíz sinalice. 

d) O crono manual evitará poñer o contador a cero ata a entrada a pista do seguinte can, e 
asegurando sempre que o auxiliar de xuíz anotase correctamente o tempo. 

e) O cronómetro deberá iniciarse no momento que o can excede a liña imaxinaria de saída 
existente entre os conos, paus, postes de  cronometro electrónico de inicio. 

f) Se o can excedese polo exterior a liña lonxitudinal imaxinaria dos conos, paus, postes de  
cronometro electrónico ou rexeitase o primeiro obstáculo, o crono deberá iniciarse. 

6. Xurado de competición 
En todas as competicións da Real Federación Española de Caza será preciso que exista un 
Xurado de Competición en base ao Art. 16 do Regulamento Xeral de Competicións da Real 
Federación Española de Caza. 
FUNCIÓNS: 
a) Decide o seu inicio, finalización ou no seu caso, suspensión. 
b) Verifica que as instalacións deportivas sexan aptas para o desenvolvemento da 

competición. 
c) Vixía o cumprimento das Regras Técnicas, podendo examinar: licenzas federativas, 

certificado de sociabilización e medida do can de calquera participante da 
competición, obstáculos, estado das instalacións deportivas, interpretación dos 
regulamentos, etc. 

d) Conforma e rubrica o Acta definitiva da competición. 
e) Resolverá tamén as reclamacións que presenten os participantes sobre os resultados 

ou puntuacións provisionais, sempre que se interpoñan nun prazo non superior aos 20 
minutos desde a súa comunicación provisional. 

Será un órgano que velará para que as competicións desenvólvanse coa maior dilixencia e 
calidade posible e non interferirá nunha decisión deportiva entre o xuíz e un competidor. 
COMPOSICIÓN: 
O Xurado de Competición estará integrado, polo menos, por tres membros maiores de idade. 
A súa composición darase a coñecer antes do inicio da competición e o forman: 
• Xuíz da Competición 
• Presidente do club organizador ou un represente deste designado polo mesmo 
• Comisario designado polo comité de competición 
De entre os seus membros designarase ao Presidente do Xurado de Competición, que será 
sempre o comisario designado polo comité de competición, quen á súa vez constituirá a 
máxima autoridade deportiva da proba ou competición. 
Todas as decisións ou acordos do Xurado de Competición en relación ás Regras 
Técnicas ou da competición serán inapelables. 

7. Contido e orde da proba 
Cada proba incluirá as seguintes mangas: 

1 manga agility XUVENIL 
2 mangas agility PROMOCIÓN 
1 manga agility COMPETICIÓN 
1 manga jumping XUVENIL 
1 manga jumping COMPETICIÓN 
1 manga INICIACIÓN 

https://www.fecaza.com/images/2014_REGLAMENTO_GENERAL_DE_COMPETICIONES_REAL_FEDERACI%C3%93N_ESPA%C3%91OLA_DE_CAZA.pdf
https://www.fecaza.com/images/2014_REGLAMENTO_GENERAL_DE_COMPETICIONES_REAL_FEDERACI%C3%93N_ESPA%C3%91OLA_DE_CAZA.pdf


 

Páxina 12 de 28 

A orde das mangas deberá especificarse na folla informativa da proba, e estará acordado co 
xuíz a efectos de que este poida preparar os deseños dos percorridos tendo en conta a 
máxima fluidez nos cambios de pista en cada manga. 
 

11.- DESENVOLVEMENTO DA PROBA 
1. Sorteo de saídas 

Realizarase o sorteo de saída con polo menos un representante dos clubs que participan. Ou 
na súa ausencia, coa presenza do xuíz da proba ou o comisario da mesma. 
Publícase a orde de saída, que debe estar colgado no taboleiro de anuncios como mínimo 10 
minutos antes do recoñecemento de pista por parte dos participantes. 
As ordes de saída será sempre en orde ascendente de cada clase (30, 40, 50, 60) 
A segunda manga de nivel COMPETICIÓN será en orde inversa da clasificación da primeira 
manga. 

2. Inicio da proba 
Os horarios de inicio da proba deberán respectarse ao máximo. 
Contémplase a posibilidade de que se permita adiantar ou atrasar os horarios sempre que se 
faga por consenso, sentido común, suficiente antelación e causa xustificada. E que os cambios 
sexan debidamente comunicados a todas as partes implicadas. 

3. Presentación da proba 
Antes do inicio do primeiro recoñecemento, recoméndase que se explique o contido, orde e 
os detalles máis importantes da proba para que os participantes estén informados 

4. Desenvolvemento das mangas 
Deberán anunciarse por megafonía as entradas a pista de cada equipo participante, 
anunciando se é posible nome do can, nome do guía e club ao que pertence por esta orde. 
Unha vez anunciado o can en pista, deberían anunciarse aos equipos en situación de 
“preparados” e “previdos” os dous seguintes. 
Nunca debería utilizarse a  megafonía, cando o equipo empezou a evolucionar polo 
percorrido. 
Despois do percorrido de cada equipo deberase mencionar por megafonía o seu tempo e 
penalizacións, para contrastar e informar tanto a participante como a xuíz dos resultados que 
o comisario (ou auxiliar de xuíz) rexistrou. 
Programa informático 
Os eliminados introduciranse por igual no sistema indicando 3  rehúses e 100 segundos de 
tempo. A efectos de programa informático non se diferencia entre junior/xuvenil, rexistrando 
no sistema coma se tratásese dun mesmo nivel (conxunto), e obtendo unha única 
clasificación. 
Deberán publicarse nun taboleiro de anuncios a disposición dos participantes os resultados de 
cada manga unha vez esta finalice e se é posible antes de que comece a seguinte manga. 
Non se permiten reclamacións durante a celebración da proba por parte de ningún 
participante, nin ao xuíz, nin ao club organizador, estas deben cursarse, no seu caso, ao 
Federación Galega de Caza. 
Unha vez finalizada a competición publicarase a clasificación xeral da proba e determinarase o 
pódium segundo o estipulado na folla informativa da proba. 

5. Podiums 
Podiums de probas oficiais: existe pódium de trofeos por día de proba, con independencia de 
que haxa ou non xuíces distintos. 
Ao ser pódium por día, estes determinásense: 

1) en base a menor número de penalizacións 
2) en base a menor tempo 

Podiums en probas oficiais: 
PROMOCIÓN: Por categorías independentes de 30, 40, 50 e 60. 3 primeiros/as clasificados 
COMPETICIÓN: Por categorías independentes de 30, 40, 50 e 60. 3 primeiros/as clasificados 
JUNIOR/XUVENIL: Por categorías de 30/40 e de 50/60. 3 primeiros/as clasificados 
INICIACIÓN: Por categorías de 30/40 e de 50/60. 3 primeiros/as clasificados 
Lémbrase que na folla informativa da proba oficial débese especificar que pódiums 
confeccionásense. 
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12.- AO FINALIZAR A PROBA 
1. Follas de control de resultados 

O xuíz da proba e/ou o comisario deberá asinar as follas de control manual dos resultados da 
proba para conceder validez ás mesmas. 

2. Cartillas de grao Promoción e junior/xuvenil. Enchemento e devolución 
Procederase ao seu enchemento e correspondente firma por parte do xuíz naqueles casos 
nos que o equipo conseguise puntuar. 

3. Obtención das clasificacións 
Ademais de elaborar as clasificacións en papel, deberanse elaborar os seguintes arquivos en 
formato PDF: 

a) Clasificación conxunta JUNIOR/XUVENIL 
b) Clasificación conxunta Nivel PROMOCIÓN 
c) Clasificación Nivel COMPETICIÓN cat. 30 
d) Clasificación Nivel COMPETICIÓN cat. 40 
e) Clasificación Nivel COMPETICIÓN cat. 50 
f) Clasificación Nivel COMPETICIÓN cat. 60 
g) Clasificación conxunta Nivel COMPETICIÓN 
O formato do nome do arquivo será o seguinte: “CLUB + DATA + NIVEL + CLASE” 
(p.e.  EUSKOGAL 21-03-2018 COMPETICIÓN 40) 

Se algún club solicita copia no momento pódeselle facer entrega. 
Estos arquivos deben remitirse a Federación Galega de Caza nun prazo máximo de 5 dias 
dende o remate da proba 

4. Acta do xuíz da proba 
O xuíz da proba procederá ao enchemento e firma do acta da mesma, anotando nela canta 
información solicítaselle na mesma, así como calquera incidente, ou anomalía que se 
produciu durante a proba e que se considere de especial relevancia. 
O acta do xuíz será tamén asinada por un responsable do club organizador e o comisario da 
proba (xurado de competición) 

 
 
13.- POSTERIOR Á CELEBRACIÓN DA PROBA 

O club organizador deberá proceder a remitir sen demora nun prazo máximo de 5 días a seguinte 
documentación: 
1. Resultados da proba. 

Remitirase ao email da federación: federacion@federaciongalegadecaza.com 
Os orixinais enviarase por correo ordinario a: 

Federación Galega de Caza 
Estadio Multiusos de San Lázaro, Porta 12  15707 Santiago de Compostela (A Coruña) 

 
2. Acta do xuíz. 

Remitirase ao email da federación: federacion@federaciongalegadecaza.com 
Os orixinais enviarase por correo ordinario a: 

Federación Galega de Caza 
Estadio Multiusos de San Lázaro, Porta 12  15707 Santiago de Compostela (A Coruña) 

 
3. Folla provisional de test e medición 

Remitirase ao email da federación: federacion@federaciongalegadecaza.com 
Os orixinais enviarase por correo ordinario a: 

Federación Galega de Caza 
Estadio Multiusos de San Lázaro, Porta 12  15707 Santiago de Compostela (A Coruña) 

 
14.- DESENVOLVEMENTO DA COMPETICIÓN 

1. Clasificacións:  
O seu control e publicación será responsabilidade do club e comité de competición. A 
Federación dará rexistro dos resultados e publicación das clasificacións dentro da segunda 
semana seguinte á celebración de cada proba, e nun prazo non superior a 15 días 

mailto:federacion@federaciongalegadecaza.com
mailto:federacion@federaciongalegadecaza.com
mailto:federacion@federaciongalegadecaza.com
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Os resultados dunha proba oficial non serán rexistrados nin dados por válidos dentro do prazo 
establecido tras a finalización da proba, cando: 

a) Existan incidencias graves ou moi graves na organización e desenvolvemento da 
proba que fosen elevadas ao comité de competición e/ou disciplina. 

b) Existan incidencias graves ou moi graves con equipos e/ou clubs que fosen 
elevadas ao comité de competición e/ou disciplina. 

c) Existan incidencias graves ou moi graves con xuíces e/ou comisarios que fosen 
elevadas ao comité de competición e/ou disciplina. 

En calquera destas situacións, o rexistro das puntuacións e actualización das clasificacións 
quedará supeditada á resolución do comité de competición ou disciplina. 
Prazo de revisión das clasificacións 
Os clubs terán un prazo de 15 días tras a publicación das clasificacións, para comunicar á 
delegación erros detectados. 
A delegación dará por válidas aquelas clasificacións que unha vez superado o prazo 
establecido non recibisen reclamacións. 

2. Clasificación final 
SISTEMA DE DESEMPATE 
En caso dun empate na clasificación final, que impida a determinación dalgún pódium final, 
procederase a  desempatar atendendo a: 

a.- Mellor puntuación media dentro da súa clase. Computando para a obtención de 
dita media o total de probas que realizase cada equipo 

b.- Maior número de excelentes a cero (0) podiums finais 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 

 
Anexo VI 
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Anexo VII 
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Anexo VIII 
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Anexo IX 
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Anexo X 
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Anexo XI 
 

 


