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CIRCULAR 10/2018-19  

 

 

 

Assumptes: 

1. Possibles canvis de la normativa per als viatges dels animals de companyia amb 
motiu de la sortida del Regne Unit de l’espai UE. 

2. Normes d’accés al Kennel Club International Agility Festival British Open 2019 
3. Diplomes anuals. 
4. Canvi de seu per la XVI Prova organitzada per l’AC Girona. 
5. Anul·lació de l’organització del Catalunya Agility Open. 

 

 

1. Possibles canvis de la normativa per als viatges dels animals de companyia amb 
motiu de la sortida del Regne Unit de l’espai UE. 

Amb motiu del Brexit, es possible que  canviï la normativa per viatjar amb un animal al 
Regne Unit, i des de el seu govern recomanen prendre les mesures adequades per no 
tenir problemes.  

Heu de tenir en compte que ens afecta en relació al viatge dels classificats per al 
Kennel Club International Agility Festival i que s´han de fer els tràmits amb antelació 
suficient. En cas de no tenir la documentació en regla, el participant classificat quedarà 
automàticament exclòs de la participació: 

"La normativa per els viatges dels animals de companyia entre la Unió Europea i el 
Regne Unit pot veure´s modificada si el Regne Unit deixa la UE i no hi ha acord i aquest 
és tractat com un país "fora de la llista": unlisted country 

http://www.fcagility.com/
mailto:info@fcagility.com
https://www.gov.uk/take-pet-abroad/listed-and-unlisted-countries
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Per evitar problemàtiques en el pitjor dels escenaris, és recomanable que realitzeu els 
següents passos per estar segurs que els animals de companyia podran viatjar entre la 
UE i el Regne Unit a partir del 29 de març de 2019: 

 

1. El gos ha d'estar identificat amb microxip en el moment en que es posi la 
vacuna de la ràbia (és a dir ha de ser un gos identificat amb microxip en el 
moment que es fan els tràmits de vacunació i serologia)  

2. La mostra de sang s´ha de prendre al menys 30 dies després de la vacuna de la 
ràbia.   

3. El veterinari ha d'enviar la mostra a un laboratori autoritzat. 

4. La mostra ha de donar un resultat vàlid (el gos ha de tenir un nivell d'anticossos 
mínim de  0.5 IU/ml) 

5. Si el resultat és vàlid, el gos ha d'esperar 3 mesos des de la data de la mostra de 
sang  per poder viatjar. 

6. Es necessita també un certificat de salut realitzat màxim 10 dies abans de la 
data del viatge, que inclogui les pautes de desparasitació interna i externa que 
siguin necessàries segons la reglamentació. 

 

Es per això que us demanem que els qui esteu pensant que podeu accedir a participar 
al Kennel Club International Agility Festival, i no tingueu la serologia de ràbia feta (amb 
les revacunacions pertinents), comenceu a realitzar els tràmits necessaris per tal 
d'estar dins del període de temps que pot marcar la nova normativa. 

2. Normes d’accés al Kennel Club International Agility Festival British Open 2019 

El British Open és celebrarà del 6 a l’11 d’agost a Rockingham (UK). 

Accediran a l’Open els tres primers equips de la classificació final conjunta de les 
categories mini, midi i estàndard del Campionat de Catalunya 2018-2019 de la Divisió 
d’Honor. Restaran com a reserves els classificats del quart al desè lloc, en cas de que 
algú dels tres primers classificats no pugui anar. 

Pel que respecta a la Copa Catalunya 2019, el primer classificat global de totes les 
categories també accedirà a l’Open. Restaran com a reserves el segon i tercer 
classificats. 

La Federació subvencionarà a tots els classificats les despeses de viatge i allotjament. 

La Junta directiva podrà substituir, en funció dels interessos esportius de la Federació, 
aquesta competició per un altre similar. 

 

mailto:info@fcagility.cat
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3. Diplomes anuals. 

S'obre un termini fins al dia 05/05/19 per a que els clubs envien en suport informàtic 
(CD) o via correu electrònic info@fcagility.cat una fotografia de cada un dels seus 
equips de competició (gos-guia) per poder realitzar els diplomes anuals. 

Les fotografies hauran de tenir un mínim de 300 dpi de resolució i una mida d'uns 
10x15 cm aproximadament. El format pot ser en tif, gif, eps o jpg. 

No s'admetrà cap fotografia que no compleixi amb les característiques tècniques 
sol·licitades. Cas de no rebre les fotografies en el termini establert, es lliuraran els 
diplomes sense el muntatge fotogràfic. 

4. Canvi de seu per la XVI Prova organitzada per l’AC Girona. 

La prova organitzada per l’Agility Club Girona el proper 28/05/19, es realitzarà a les 
instal·lacions del CA Cànic. 

5. Anul·lació de l’organització del Catalunya Agility Open. 

Per diversos motius, aquesta temporada no es podrà organitzar el Catalunya Agility 
Open. 
 

 

Salutacions cordials, 

 

 

 

El Secretari                  

Juanjo Espadas 

mailto:info@fcagility.cat
mailto:info@fcagility.cat

