MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Per la present sol·licitem la seva autorització per poder celebrar una prova d’Agility a la població de
.............................
Les dades de les proves son les següents:
IDENTIFICACIÓ DEL CERTAMEN
---- PROVA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA........................
LLOC DE CELEBRACIÓ I INSTAL·LACIONS
La prova tindrà lloc cas d’autoritzar-se a la instal·lació ............................... d’aquesta població.
La pista on es farà la prova estarà tancada en tot el seu perímetre per tanques.................. i els
aparells d’Agility son els reglamentaris segons homologació de UCECA.
No hi ha instal·lacions diferenciades, es un Parc públic o instal·lació. Cada concursant portarà i
mantindrà el gos con vulgui, es a dir: en el seu cotxe, en el transportin, lligat, o passejant fins al
moment de participar en el recorregut d’Agility.
Els concursants recolliran els excrements amb bosses i els dipositaran en les papereres...................
Al ser un Parc públic la neteja i desinfecció correspondrà al Ajuntament, deixant l’organització l’espai
cedit per la prova tot net i recollit.
Cada propietari es el responsable de administrar aigua i menjar als seus gossos. El Parc o instal·lació
te fonts públiques.
Hi haurà un veterinari localitzable al servei de l’organització, en cas de qualsevol incidència.
DIA DE CELEBRACIÓ I HORARI
La prova està previst que es celebri el proper dia ..........des de les ........ hores fins les ..... hores
aproximadament.
CONCURRENCIA DE BESTIAR PREVIST
La participació a la prova esportiva d’Agility està destinada exclusivament a concursants formant
equip amb un gos, i les previsions d’inscripcions poden estar situades sobre els .... equips
aproximadament.
D. 235/98
Es fa constar que la prova complirà els requisits establerts en el D. 235/98
MESURES SANITARIES
Les que s’han fet constar per la UNIÓ CATALANA ESPORTIVA DE CLUBS D’AGILITY “UCECA” en el
dossier de presentació del Calendari de Proves 2008-2009, lliurat per a la seva aprovació el 3 de
juliol de 2008 als Serveis de Producció Ramadera del DARP i aprovat el dia 8 de setembre de 2008
pel Cap del Servei Sr. Eduard Torres.
El programa sanitari ha estat signat pel veterinari Sr. Jordi Expósito Rosales.
Tots els gossos estan identificats mitjançant xip i han de portar la cartilla sanitària o passaport on se
indica la identificació, vacunacions i examen clínic.

REGLAMENT APLICABLE
UNIÓ CATALANA ESPORTIVA DE CLUBS D’AGILITY “UCECA”

JURAT
El jutge és el Sr. ........................................................ designat per la U.C.E.C.A. i reconegut i
nomenat com a tal per la mateixa entitat en data 1 de febrer de 2003.
Els ajudants del jutge els proporciona el club organitzador de la prova.
COMITÉ ORGANITZADOR
Club d’Agility .........
Unió Catalana Esportiva de Clubs d’Agility i
El Cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal del DARP.
Persona responsable designada per la organització:
............. (President/a Club d’Agility .........)
D.N.I.: ................
c/. ………………….
CODI POSTAL I POBLACIÓ
Mòbil: .............. – FAX: ................
PRESSUPOST ORIENTATIU
300 Euros
En espera de la seva autorització, aprofitem l’avinentesa per a saludar-lo molt cordialment.
CLUB D’AGILITY ..............
Secretari/a

.................................... a

