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‘ ESPECIALIDADE DE AUTOCROSS 2017.

Retómase a iniciativa presentada pola Comisión de Autocross na tempada pasada para cambialas clases
para 2017.

Clase 1.- Estará reservada exclusivamente para vehículos de ata 1600 c.c. de estricta serie, sen crabox,
sen autolocante, e co motor de caixa de fabricante. Está medida implántase para crear máis deporte de
base-iniciación e facer máis doado o acceso a unha modalidade que nas últimas tempadas disparouse
en custos.

Clase 2.- Vehículos de turismo, homologados e non homologados, ou con homologación caducada, cunha
cilindrada de menos e de máis de 1.600 c.c. vehículos de tracción dianteira,  sen límite de cilindrada, con
crabox, con autolocante e co motor preparado, conformes co Regulamento Técnico do Campionato de
Galicia de Autocross. 

Clase 3.- CARCROSS. Vehículos monoprazas de motor traseiro, construídos e concibidos para a práctica
do Autocross, de 2 rodas motrices-traseiras, e propulsados por motores atmosféricos, catro cilindros e
catro tempos, cunha cilindrada máxima de 600 c.c.

Clase 4. GRUPO P.
- Supercrosscar (provintes de turismos), e 4x4 (libres, e prototipos). Os Supercrosscar, e os 4X4 non
provintes das series dos fabricantes, terán que ser homologados pola Federación Galega de
Automobilismo, para Autocross ou Montaña, e terán que posuír un pasaporte técnico obrigatorio. Os
vehículos deberanse presentar nas verificacións nun estado impecable de chapa e pintura, e cumpri-los
pesos mínimos, de 500 kg. os Supercrosscar, e de 950 kg. tódolos 4x4, provintes de serie, e de prototipos.
- Vehículos de turismo, homologados e  non homologados, ou con homologación caducada, de dúas ou
catro rodas motrices, cunha cilindrada superior a 2.000 c.c., e inferior a 4.000 c.c., incluíndo os vehículos
que dispoñan de sistema de sobrealimentación que estean conformes co Regulamento Técnico do
Campionato de Galicia de Autocross, e con autorización expresa da Federación Galega de Automobilismo,
previa solicitude razoada.
- Para vehículos con dous motores de moto, a cilindrada máxima será de 2.800 c.c. (Atmosféricos).
- Tamén serán admitidos os Vehículos da categoría E-1, construídos seguindo as especificacións dos Art.
282 e 283 do Anexo  J e  concibidos  para  a  práctica  do Autocross con catro rodas motrices e aspecto
exterior dun vehículo de turismo de venda comercial nos concesionarios da Unión Europea. 
CARACTERÍSTICAS:
a) A cilindrada máxima será, de 4.000 c.c., ben teña un ou dous motores de coche ou moto.
b) Para vehículos equipados con dous motores de moto a súa cilindrada máxima total será de 2.800 c.c.
c) En vehículos sobrealimentados, a cilindrada nominal multiplicarase polo factor corrector 1.7.
- Tamén serán admitidos os Vehículos da categoría E-2, construídos seguindo as especificacións dos Art.
282 e 283 do Anexo  J e  concibidos  para  a  práctica  do Autocross con dúas rodas motrices e aspecto
exterior dun vehículo de turismo de venda comercial nos concesionarios da Unión Europea. Con motor
de moto, de propulsión traseira e cilindrada máxima de 1.400 c.c. situado na parte posterior. 
- Tamén serán admitidos os vehículos da categoría E-3.
- Os vehículos deben ser modelos pechados con teito ríxido non convertibles.

BECAS: A Federación Galega de Automobilismo aboará tódalas inscricións, do Campión e
Subcampión da Clase I 2017, na tempada 2018 en tódolo calendario de Autocross.


