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PRESCRIPCIÓNS COMÚNS
APLICABLES Ó CAMPIONATO DE GALICIA DE KARTING

Artigo 1. APLICACIÓN DAS PRESCRICIÓNS COMÚNS.
A F.G. de A. é propietaria dos Campionatos de Galicia, así como das Copas,
Trofeos e Challenges. Tódolos Regulamentos de Campionatos, Copas,
Trofeos e Challenges deben obrigatoriamente adaptarse ás seguintes pres-
cripcións, así como as probas de carácter autonómico de Galicia . 
A F.G. de A. poderá acordar certos cambios ós Regulamentos para os
Campionatos, Copas, Trofeos e Challenges.
Unha competición terá carácter Autonómico cando formalice a súa inscrición
no Calendario Deportivo de Galicia.

Artigo 2. ORGANIZACIÓN DOS CAMPIONATOS.
A F.G. de A. organiza os Campionatos de Galicia de Karting, así como as
Copas, Trofeos e Challenges.
Estas competicións desenrolaranse a unha soa ou a varias probas, segundo
a categoría. 
Soamente a F.G. de A. ten potestade para delega-la organización dun
Campionato, Copa ou Trofeo a un Club ou Asociación Deportiva e/ou circuí-
to.

Artigo 3.
A F.G. de A. que será a encargada de fomenta-lo deporte do Karting, no
ámbito correspondente, e velar polo cumprimento das regulamentacións
aprobadas para o deporte do kart na nosa Autonomía.

Artigo 4.
O Presidente da Comisión Galega de Karting será membro titular da
Federación Galega de Automobilismo e designado polo Presidente da
Federación Galega de Automobilismo.

Artigo 5.
Serán funcións da F.G. de A. as seguintes:
5.1.- Admitirá no seu seno as organizacións para a práctica e difusión do
Karting en Galicia.
5.2.- Examinar e elevar co seu informe á F.G. de A. para a súa ulterior tra-
mitación, os regulamentos das competicións de carácter nacional e interna-
cional que se programen nesta territorial.
5.3.- Tramitar á F.G. de A. as solicitudes de probas nacionais e internacio-
nais.
5.4.- Velar polo cumprimento dos regulamentos en tódalas competicións
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deportivas.
5.5.- Crear e mantelos cadros técnicos necesarios, tanto para cubrilas nece-
sidades propias como para apoiar ós cadros deportivos subordinados.
5.6.- Recoller información e difundila.

Artigo 6.
A C.G.K. estará domiciliada no local social da Federación Galega de
Automobilismo.

Artigo 7.
A F.G. de A. establece para o seguinte ano o Campionato e Copas de Galicia
de Karting.

Artigo 8.
O Campionato de Galicia de Karting acollerase ós regulamentos estableci-
dos pola F.G. de A. e deben ser respectados segundo a normativa diste
Anuario e dos regulamentos particulares das probas. 
Por tanto non procede dirixir reclamación algunha á xurisdicción civil ou per-
correr ante Tribunais, árbitros non previstos polo CDI (segundo o
Regulamento de Réxime Disciplinario da Federación Galega de
Automobilismo).

Artigo 9.
O Campionato de Galicia de Karting está aberto ós pilotos posuidores dunha
licencia de karting, expedida pola FGA.

Artigo 10.
1.- A clasificación final do Campionato Galego de Karting será establecida
entre aqueles pilotos que participasen nun número de probas  (que acepta-
se a participación das licencias Autonómicas de Galicia) igual á metade das
probas celebradas máis unha.
2.- Para a clasificación final do Campionato Galego de Karting, reteranse e
sumaranse os resultados de todalas probas celebradas menos unha.
3.- Se un participante non participa nunha proba a mesma poderase descon-
tar para a clasificación final.

Artigo 11.
Os clubes de karting serán os encargados de fomenta-lo deporte do karting
dentro do ámbito correspondente e organiza-las competicións. 

Artigo 12.
Todo organizador denunciará ó Tribunal Galego de Apelación, da Federación
Galega de Automobilismo, os feitos que consideren infracción á normativa
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deportiva ou disciplinaria. 
Calquera posuidor dunha licencia poderá tamén denunciar ante dito Tribunal
Galego de Apelación os casos que xulgue necesarios.

Artigo 13.
Os organizadores de probas autonómicas ou estatais de karting en Galicia
deben remitilo por escrito á F.G. de A. no mes de novembro de cada ano
anterior ó inicio de cada tempada, e soliticitalas na Asemblea Deportiva, a
celebrar no mes de decembro.

Artigo 14.
Si un piloto é descalificado ou excluido dalgunha(s) proba(s) por irregulari-
dade mecánica, esta contabilizará obrigatoriamente como unha das carrei-
ras válidas a reteñer, para a súa puntuación final do Campionato de Galicia
coa puntuación de cero puntos. 

Artigo 15.
Tódolos casos non previstos neste Regulamento serán xulgados polos
Comisarios Deportivos, e órganos xurisdicionais da F.G. de A., e do Tribunal
Galego de Apelación, e as prescripcións (Anuario) xerais da Federación
Galega de Automobilismo. 

Artigo 16.
A F.G. de A. é o único órgano cualificado para resolver cantos conflictos xur-
dirán por aplicación ou interpretación dos seus regulamentos, así como para
realiza-las modificacións que consideren oportunas no transcurso da tempa-
da, mediante comunicados numerados, e con data de publicación, na páxi-
na web da F.G. de A. 

Artigo 17.
17.1.- Organización:
a) Os Campionatos de Galicia de velocidade desenrolarase cun mínimo de
cinco probas.
b) Soamente a F.G.A. ten a potestade para permitila organización do cam-
pionato segundo os regulamentos particulares.
c) So as probas atribuidas pola F.G.A. teñen dereito a ser puntuables para o
Campionato de Galicia, publicados no seu calendario, ou comunicado ó
efecto.
17.2.- Disposicións xerais:
a) O Campionato de Galicia estará aberto ás seguintes categorías:

ROOKIES     ALEVIN         CADETE X30 (Junior/Senior)   KZ2 
SUPER X30 ESCUDERÍAS

b) inscricións:
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Para participar no Campionato de Galicia as inscricións efectuaranse por
escrito á ONE SEVEN, cunha antelación mínima de dous días hábiles do
comenzo da proba.  
Realizaranse enviando a folla de inscrición do regulamento particular da
proba, debidamente cumprimentada (impreso mais abono da inscrición), á
dirección de correo electrónico: info@maskarting.com.
c) Tódolos pilotos participantes deben obrigatoriamente posuí-la licencia de
Karting, que debe ser do grado da categoría na que participa, expedida pola
F.G.A.
- Concursante: 
Persoa Física ou Xurídica (maior de 18 años), provista dunha licencia expe-
dida pola FGA., de carácter “individual” ou “colectiva” que desexe inscribir a
un ou varios pilotos. 
- Conductor/Piloto: 
Persoa que conduce o vehículo (kart), provista dunha licencia expedida pola
FGA. e válida para a categoría correspondente e proba convocada.
- Asistencia/mecánico: 
Persoa designada polo concursante para axudar ó piloto no Parque Pechado
e Preparrilla e provista da licencia de “Asistencia” expedida pola FGA (so
válida para un piloto).
d) A F.G. de A. convocará anualmente os Campionatos, Copas, Trofeos e
Challenges nas categorías e modalidades que pola súa importancia conside-
re oportunas, así como ó número de probas a realizar.
e) Regulamento particular: Deberase presentar por parte do Comité
Organizador da proba á FGA tódala documentación necesaria 30 días antes,
para que poda ser aprobado con posterior traslado a Compañía de Seguros,
Excmo. Concellos, etc.
F) Para categorías e modalidades que pola súa importancia considere opor-
tuno a FGA redactará un Regulamento xeral e/ou un Regulamento específi-
co por categoría e/ou modalidade.
17.3.-Organización da proba
a) OFICIAIS: 
Os Comisarios Deportivos, Director da Proba, e Comisarios Técnicos serán
designados pola F.G. de A., e con cargo ó organizador da proba.
b) O cronometraxe nas probas de Karting, incluídas no calendario, ou de
incorporación posterior, puntuables para o Campionato e Copas de Galicia,
será realizada co material de cronometraxe da FGA (microbús, decodificador
e persoal), e con cargo ó organizador da mesma. O persoal para utiliza-lo
material de cronometraxe nunha proba de karting puntuable, para o
Campionato de Galicia, será asignado pola FGA e con licencia en vigor para
tal efecto. Advertenza: Todo piloto que tivera o transpondedor defectuoso,
en adestramentos, ou en carreira, sin instalar, ou sin cargala batería, non
saíra na clasificación (baixo a súa exclusiva responsabilidade).
c) O importe dos dereitos de utilización do material de cronometraxe e orga-
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nización dunha proba será segundo anexo I, aprobado polos órganos de
goberno da F.G.A.
d) Todo o importe dos dereitos de utilización, así como os  do material,
deberán ser entregados na sede desta Federación con 72 horas de adianto
ó comenzo das verificacións administrativas da proba. 
e) Para evitar interpretacións contradictorias dos apartados anteriores, a
Federación Galega de Automobilismo disporá dun contrato tipo común para
tódalas organizacións, recollendo tódolo tratado nos anteriores apartados
deste punto.
f) Instalacións e medidas de seguridade obrigatorias: as instalacións e medi-
das de seguridade serán conformes ós Regulamentos de Pistas da F.G. de
A.

Artigo 18 
Calendario Campionato de Velocidade de Galicia de Karting.

DATA PROBA COEF ESCUDERÍA

25/26-03-2017 41º KARTING A PASTORIZA 1 ONE SEVEN
29/30-04-2017 27º KARTING A MAGDALENA 1 ONE SEVEN
27/28-05-2017 8º KARTING DE VALGA 1 ONE SEVEN
22/23-07-2017 2º KARTING DE VIDUEDO 1 ONE SEVEN
19/20-08-2017 4º GRAN PREMIO FORCAREI 1 ONE SEVEN
9/10-09-2017 3º KARTING DE VIDUEDO 1 ONE SEVEN
7/8-10-2017 42º KARTING A PASTORIZA 1 ONE SEVEN
E as que designe a F.G. de A.
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